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De Heorcii ('akdinaai.. van Wi.iiik, Lokkntz, IIibrkciit en Ka\ii,ki,in(iii

ÜNN'ES hebhen licriclil izezcuKleu dal zij vrrliiiidcrd /.ijn de veriiadci-iiig

bij te wniion.

IiigeUuiiien zijn :

1". Missive \an den .Miiiisicr \an lüniicidaiidsclK' Zaki'ii, dA.

11 Mei 1J)()3 waarin medegedeeld wonll. dal II. AI. de Koningin de

benoeming i)eki-aeiitigd lieeft van de Heereii .1. I*. van dkh Stok,

('. il. WiNn, A. i'\ I[()I,i,eman, (". II. II. SpitoNfK, II. Zwaakdkmakkk

en h. lioi.K lol gewone leden en \an de Heeren Emii, Fisciikk te

HeiTijn en 15. Gk.vssi te Rome tol liuitenlandsclie leden der Akadeniie.

2". ]\Iissiven van de Heeren .1. I'. \ an ukh Stok, (". H. Wind,

\. V. IIOLI.KMAN, ('. 11. II. Sl>l!()N( K. 11. Z\\ \AK1)KMAKKH. L. I>01,K,

E.Mii, KisfiiKi! en li. (iKAssi waariii zij daid< lielnigen \()or iiimnc

benoeming.

3°. Uitiioodiging \aii de ("ommissie xooi' de opricliling \aii ce)i

gedenkteekeii xoor Kkkilk Ie Bonn lot l>ij\voning der plechtige ontlinl-

ling op Dinsdau- H .Iiini 1903. De Heer FiiANcinMOXT verklaarde zich

bereid de Akademie bij deze gelegenheid te vertegenwoordigen.

4°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d.

11 Mei 1903 waarin berichl wordl, dal de Heeren C. A. Lobry de

Bkiyn en 8. Hoooeweri'f benoemd zijn lot gedelegeerden der Neder-

landsche Regeering bij het van 2—8 Jnni a.s. te Berlijn te houden

Congres voor toegepaste selieikunde.

De nieuw iieiKienidc leden worden dooi' de Heeren LoBRY DE BuLYN

eu WiNKi.Ei! liiiuiengeleid en door den Voorzitter verwelkomd.

Ah'orens lol het wetenschappelijk gedeelte over te gaan herdenkt de

Voorzitter de verdiensten van het in A|n-il 1.1. overleden Buiten-

landsch Lid der Akademie, den Amerikaanschen natuurkundige

.1. Wii.i.vKi) (iuüis. Hij wijst er op dat het overlijden van dezen

geleerde juisi \oor Nederland zulk een groot \erlies is, daar

hij door zijn werken aan tien ai'beid \an \ele Nederlandsche naliiur-

eii sclieikiuidigeii een nieuwe richting heeft aangewezen. Ihjezeer het

werk \an (tibhs in ons land gewaardeerd werd, blijkt ook daaruit,

dat de ,/Hollandsche Maatschappij \an Wetenschappen te Haarlem"

hel eerste i)uite)dandsclie wetenscha|)pelijke genootschap was, dat zijn

verdiensten huldigde door hem hel lidmaatschap aan Ie bieden. Kcu't

daai-op xoiu'dc de iienoeming tot buiteidand.sch lid onzer Akademie.

Natuurkunde. — De Heer v.vn dek W.xai.s spreekt over: „De
rhcisloftoestand en de tocstamlsveriielijkimj"

.

(Deze mededeeling zal verschijirun in hut Verslag tier volgende Vergadering).
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Physiologie. — De Heer Hamburger doet eene luededeeliiig naiueiis

den Heer E. Hekma : „Ocer de vrijmaking van iri/p.nne uit

trypsine-zymogeen
. '

'

I. Oni' (l.'ii i/irloeJ cnii zanni oj> de crijiii<iluii(j ran

triipsini'. itit tnjpsiiWijeen.

Zooals Itekeiul is, komt de trj[)sine, hel eiwitverlereiid teriiieiit

van de pankreasklier, niet als zoodanig voor in die klier, maar in

den vorm van een onwerkzaam \oor8tadium, waaraan Heidenhaix,

wien wij de kennis van dit feit danken 'j den naam //Zjmogeen" gaf.

Aangezien men echter, belialve trypsine ook andere enzymen heeft

leeren kennen, die in een xoorstadium worden afgescheiden, is het

beter, gelijk men tegen woortlig veelal doet, iiier niet te spreken van

„zvmogeen" maar van ,/trypsinogeen" of ,/protrypsine".

Al dadelijk ziet men zich voor de vraag gesteld of de \ rijniaking

van het ferment in de klier plaats heeft, dan wel eerst in den darm

gesciüedt. Volgens onderzoekingen van ('vmts en (jley") cu xan

Delezenne ') zon het laatste gewoonlijk het geval zijn, \olgens

PoPiELSKi ') altijd.

En daji komt men voor een tweede Araag te staan :
( )p welke

wijze heeft die vrijmaking in den darm plaats?

Tot voor weinige jaren werd die vrijmakende werking alleen aan

het ziinr van he' maagsaji toegeschre\'en.

In <\iiv\ laatsten lijd is, onder den imdoed \'an (inder/.oekiugen in

liet laboratorinm van Pawt.ow \erriclil, (i<ik het ilnviiisaji op den

voorgrond getreden ^).

Waar dna twee middelen aanwezig schenen om de \rijinaking \'an

trypsine tot stand te brengen, Avas het \'an belang te weten, welke

relatieve waarde aan ieder was toe te kennen. Daartoe heb ik de

werking van zuren, onder anderen ook \an zoutzuur tot een ontler-

werp \an nauwkeurige studie gemaakt.

AVanneer men de mededeelingen iu de lilleratuur oniüenl den

in\'l(jed van zuren t)p de \rijniakiug \an trypsine nagaat, dan wordt

men steeds verwezen naar de zooeven genoemde })ul)licalie \an l\.

1) R. Heidenhain, Büitiüge zur Kenntniss des Paiikreas. PklCheks Archiv 1875,

pag. 557.

-) C.\ML"s en CiLEY; Delezenne. C. R. Soc. de Biol. LIV. (190:2).

8) L. PopiELsKi, Ucber die Giundeigenschaften des Pankreassaltes. Contralbl. für

Physiol. 9 Mei 1903.

*. N. P. ScHEPOWALNiKow, Dissertatie. Petersburg 1S99; Pawlow, Das E.xperimcnt.

Wiesbaden 1900, p. 15; VValther, Archives Ital. de Biol. 1901.

H. J. Hamburger en !•>. Hekma, Over darmsap van den mcnseli. Verslag Koninkl.

Akaderaie van Wetenschappen 1902, pag. 713.
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Hkidknii \IN. I{;iailj)l('('u'l im>ii ovciiwcl die lii-dii, (laii Itlijkt (lat iiaii (iit

vraansluk nauwelijks cimi lilail/.ijilc wordl j^cw ijd. Alleen wordt de

lucthotle, volgens welke IIeiük.miain li»t de uil komst geraakt is, in

't kort aangegeven, hepivalde expeiinicntcn wdrden evenwel niet

besciireven. Hij merkt slechts op, dat hij, naii hft civde van zijne

aiKh'rzoi'kiiiiji-ii (/('loiiien, (jeroiideit heeft, dat (jJiiceriiie-e.drncten run

jKinkreasJclier.sidjstaiitie veel kraditiyer merken, ivanneer de kliersnh-

stantie vóórdat ybjcerine woi-dt toe(/er(i(</d irordt verniengd met az/jn-

ziiiir, een ohserratie }oelke in (/een der ijevallen dat hij die methode

toepaste, ooit faalde.

SVrtiineer iemand als Heidemiain een waarneming puhiieeeri, dan

moet men daarmede i-ekening lionden, al zijn de proeven daarbij

niet vermeld. In verschillende leer- en handboeken en monograpliiëii

vindt men dan ook meegedeekl dat znren het vermogen bezitten de

omzetting \an tryi)sinogeen in trypsine lot stand te brengen, resp.

te bevordei'en ').

// he/i de door IIeideniiain gedane waarneming geheel hunnen

bevestigen, doch een sgstematiich onderzoek heeft mij geleerd dat zij

alleen geldt voor glyceriae-extracten van de klier, maar geenszins voor

>nateri(/e extracten of voor het uitgeperste kliersaii.

l'ii lii'l grool aantal experimenten dat ik tot dit doel heb verricht

en die steeds tot dezelfde uitkomsten leidden, zal ik hier een enkele

reeks meedeelen.

Allereerst volge hier een herhaling van Heidenhain's experiment,

De melhode welke llEinEMiMN aangeeft is de volgende:

Op iedere gram pankreaskliersubslanlie, welke wordt fijngehakt en

tijngewre\('n. wordl toegevoegd 1 e.c. azijnzuur van l"/„. De massa

woidt opiueuw 10 niiiiuteu gewreven, en de aldus verkregen bi'ci

daarna \criuengd met 10 gi-am glycerine. Na 3 dagen wordt deze

massa getillreerd. 11- vervtxardigde jiu een glyeerine-extraet volgens

dit voorschrift en daarnaast tevens glycerine-extraeten waarbij in [daats

van I C.C. azijirzuui' van l"/„, ros[). werd genomen 1 c.c. azijnzuur

van 2'/,/'/", 1 (•<• azijnzuur \an O.S"/,, en 1 c,c. Avater.

De aldus \ci'kregen extracten lief ik zonder (Kolom II) en ook

na toevoeging van water (Kolom lil) inwerken op eiwit ^).

1) Ik noem liior slechts: HAMM.\UïiTKN, Lohrbuch der pliysiol. Giiomie, 1899. 4ilo

druk, pag. 295.

A. Gamgee, (Deutsche Ausgahe von Asiikii uiid Bkyer), Die Physiol. (lliemic

der Vordauung. 1897, pag. 231.

G. Oi'PEXHKiMER, Die FeriTiente iind ihre W'irkiingen, 1900. pag. 74 en IKi.

-) Voor de kwantitatieve bepaling der eiwilvertering werd de metiiode van Mett

gevolgd. De proeven werden verder steeds verricht mei pankreaskliercn afkomstig

van varkens. De temperatuur der broedstoof varieerde tussclien 37 en 39° C.
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TABEL I.

II. lil.

eiwitvertering

in millimeters.

Vertering van eiwit in m/n.
nadat na de eerste 3 dagen
op i cc. extract 5 cc. water

waren toegevoegd.

na 3 dasen. na de volgende 3 daMn.

1). pankreas substantie i gram i

azijnzuur van Il'/j i cc. 1 3cc.

glycerine 10 cc. '

2). pankreas substantie 1 gram

azijn.;uur van 21/3% l cc. /3cc.

glycerine 10 cc. '

3). pankreas substantie 1 gram

azijnzuur

glycerine

azijnzuur v. 0.5 °/g 1 cc >3cc.

10 C.C

4). pankreas substantie 1 gram

water 1 cc \ 3 cc

glycerine 10 cc

4.50 + 4.70

4.70 + 4 80)

18.70

4 40 -f 4 GO 1

4.70 + 4.00)

4.80 + 5 1

4 90 + 5 j

2.10 + 2 801

2.20 + 2.80)

18.30

19.70

8.50

Men ziet dat, waar de glycerine-extracten van Kolom I werken op

eiwit, na 3 dagen geen vertering optreedt (Kolom II). Dit was te

\erwachten. Immers, zelfs al was tryjtsine \rij geworden, dan zou

het in de zuivere glycerine niet tot werkzaamheid hebben kunnen

komen, aangezien, zooals bekend is, trvpsine in zui\ere glycerine niet

oplosbaar is. Wel echter komt trjpsine Arij als de glycerine-extracten

met water woorden verdund (Kolom III), en wel in die extracten welke

met azijnzuur zijn vervaardigd (bij 1, 2, 3 meer dan in 4 umarhij

oorspronkelijk loater icerd yehruikt). Het azijnzuur ondersteunt der-

halve de vrijmaking der trypsine door water in glycerinemengsels.

Een evenredigheid tussciieii de concentratie van liet azijnzuiu- en den

omvang der azijnzuurwerking blijkt evenwel niet te bestaan.

^len zou nu kunnen meenen, dat men in Kolom III van tabel I

te doen heeft met trypsine, die aanvankelijk omdat zij in onopge-

losten toestand verkeerde onwerkzaam was, doch door toevoeging

van water opgelost, werkzaam werd. Tai)el II leert echter dal in

het oorspronkelijke niel met water \erdunde glycerine-extract hoege-
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vaaiinl jicoii Irvpsinc aaiiwti/.i^- was. Hij de pi'oeveii 'm lahcl 11 \ei'-

iiield, is naiueiijlc aan de glyceriiie-extracteii toegevoegd ceiiNa„CM),

owl. \aii l."i"''„ Was nu indci'daad li-v|)sine vrijjicinaakl dan hadden

we iner vertering van eiwit niogeii vcrwaciiten. Ininiers de trvpsine is

z,eei' goed werkzaam l)ij aauwe/.iglieid van Na^ CO, van 1 .2"/^,, terwijl

liet laatste daarentegen de omzetting van trypsinogeen in Irypsine

geheel lieiel : een l'eit, (hil reeds iUnw ]lh,ii)|-,NMAiN was gexonden en

waarvan ilc liij al nnjne proe\'en dan ook steeds gehrnik gemaakt

iieii om uil Ie maken of ik in een gegeven geval met trvpsine-,

dan wel niel Irypsinogeeidiondend maleriaal te doen had.

TABEL II.



( ?

)

uit Tabel 1 uit de j/i/cenne-e.rtracten door middel van water, na

langdurige inwerking, trvp^ine worden vrijgemaakt en dit proces

worilt ondersteund door de aanwezigheid van azijnzuur. Doch de

werking van azijnzuur is slechts van indirekten aard, :ij schijnt

slechts de oiKjiiuMiiie ircrhiiig ivelke glycevine uitoefent oj> de vrij-

makiiii/ rati tri//tsiiu', eeidgeriiiate te neutraliseeren.

«

Indien dit zoo is, zoo was mijn gedachtengang, dan moet bij waterige

extracten en bij persvocht van pankreasklieren, de gunstige werking

van azijnzuur uitblijven. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, gelijk

tabel III en IV doen zien.

TABEL III.
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|'Al;i;i, IV.

raiikreassap van een klier welke 24 uur
heeft gclegeu bij kaïnertcmiieratuur,

twee (lrii]ipi'ls.
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zirh blijkeiit; 9, lü, 11 en 12 vrije trvpsine bevindt en men voegi

er evenals in tabel III, azijnzunr van 2'/,, 1 en 0.5 "
„ bij, dan blijft

iedere werking uit. Het zuur in deze eoncentraties belet de trvpsine-

werking-. Wanneer echter azijnzuur \an 0.1 "/„ wordt gebruikt dan
wordt l)lijkens tabel IV proef' 4, de tr^-psinewerking niet opgeheven.

Derhalve moet in proef 4, tabel III de trt/psinin'r/jinalin// (hxn- nzijn-

zrnir ran 0.1 "/„ zijn bekt.

Voorts leert taliel III dat met verseh pankreasvoclit na IH uur in

geen enkel geval vertering van eiwit werd verkregen behalve in

proef 13.

Hieruit blijkt duidelijk dat water en azijnzuur van 0.05 "/„ ver

achterstaan bij darmwand-e.xtracl (resp. darmsap) wat lietreft iiunuen

invloed op de vrijmaking \'aii tryp.sine uit trypsinogeen.

Gelijke resultaten als met azijnzum- werden verkregen met :ouf:>nir,

melkzuiir en /loterzitur. Voor zoutzuur moge dit blijken uit de vol-

gende tabel.

TABEL V.

Verseh pankreassap, twee druppels.
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(•(Mitralios van zonlziiiir (0.1 "/„, 0.5",,) wordl de Irvpsinovrijiiinkiiiü'

(kuireiitegeii geliccl ()iiiii(i,u,elijU. Dal inderdaad in (! on 7 ,u('('n li'y|i-

sine is vrij geworden, welkei' werliing niisschien door liel y.oiil/.niir

/.on ivuinieii wDi'ileii lielel, lilijl'Lt uil liel feil dal, wanneer na 41 nnr

aan de in (i en 7 genoemde xioeislotl'en z,u()\eel yhu een oplossing

\an Xaj ('(),, wordt loegevoegd, loldat liet Na.^ (M), geiialte ongexcei'

1
"

„ bedraagt, ook dan na 2 X 24 uur nog geen vertering van eiwit

heeft pkaals geliad

Men mag uil de meeuiMJeelde |)roeven niel /.ekerlieid de x'oigendc

conclusie trekken:

1) De meening, sedert 1875 op grond van Hkidkxh.mn's uitspraak

gangi)aar, dat zuren in staal zouden zijn de vrijmaking van trypsine

uit trvpsinogeen Ie bevorderen is luel juist; \eeleer gaan zij die vrij-

making tegen.

2) Dal Hkidknuain tol die uitspraak kwam is toe te sehrijven aan

de toevallige omstandigheid dal deze onderzoeker in plaats van met

het uitgeperste sap of mei waterige extracten van pankreasklieren te

werken, glycerine-extraclen van de klier heeft genomen. De gunstige

werking welke de aanwezigheid \an azijnzuur bij zijn experimenlen

uitoefende, en die ik bevestigd vond, is te danken aan het feit dal

azijnzuur de schadelijke werking van het glycerine o|) de vrijmaking

verun'uderl.

H) Is dus gebleken dal het maagsap de vrijmaking van tryjisinc

hoegenaamd niet bevordert, doch veeleer tegenwerkt, dan mag derhalve

worden besloten, dat, al het tjevHclil hij die rrijmnkiiu/ valt op het

danusap, een feit dat nog in hehnu/rij/i-heid ivint, maar de orulevzoe-

kingen van Popielski itiet zekerheid hehhen geleerd, dat in het gelieel

geen vrije trypsine in het /)(rn,creasgecrefinii rixii'konit, doeh alles daarin

aaniuezig i.v als trypsiiiogee».

Aan het einde van dit o]istel gekomen, is het mij een aangename

plicht Prof. H.\mbur(;ku dank te zeggen voor de gelegenheid mij ge-

boden dit onderzoek Ie vennchten, alsmede voor de nuttige wenken

mij steeds welwillend gegeven.

Physiologisch laboratoriiun der Rijksuiiirersiteit

te Groningen. Mei 1903.
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Scheikunde. — De heer Bakhiis Roozkboom doet eene mededeelino-

o\-er .- iiDe l-oolJijnen van het stelsel zivavel m chloor".

De binaii-e stelsels svaarin voor een grooter of kleiner bedrag

vorming van complexe molecnlen aangenomen mag worden, zijn (en

opzichte van de exenwichten tusschen eene \loeibare en vaste phasen

betrekkelijk veelvnldig onderzocht; daarentegen bijna niet ten aanzien

van de evenwichten tnsschen vloeistof en damp.

Ik stelde mij daarom voor i)ij dampspannings- en kooklijnen dit

verl)and nader toe te lichten door een serie voorbeelden, waarin de

aard en de mate \an de complexe molecnlen afwisselden, ten einde

daardoor eene aanselionwelijker voorstelling te verkrijgen van den

Se ƒ<
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aard der vervorniingoii welke deze lijnen ondor,t>aan, \'orgeleken niet

de eenvoudige gevallen, waarin iiol l)inaire stelsel slechls uil twee

soorten niolecnlen bestaat.

Zoodanig voorbeeld levert nu liet stelsel zwavel -f- cliloor, waarvan

in uevenstaande figuur (p. 11) ile kooklijnen zijn voorgesteld, zooals

die door den heer Atkn bepaald werden.

\'loeibare zwavel en vloeibaar eldoor zijn in alle verhoudingen

met elkaar nienghaai'. Vormden zich in deze mengels geencrlei ver-

IkukIcii molekulen dan zouden twee regelmatig verloopende kook-

lijnen Ie verwachten zijn, die wegens de zeer uileenloopende ligging der

koolvi)nnten der beide koniponcnten in hel midden zeer ver van

elkaar zonden afwijken.

In deze meiig.sels voi'mt zieh echter cene tamelijk stabiele verbin-

ding S„ C1.J. Ware deze verbinding volkomen slal»iel, d.w.z. bestond

eene vloeistof en een damp van de samenstelling S, Cl, uit niets

anders dan molekulen dezer formule, dan zou bij dit punt vloeistof

en damp volkomen gelijk in samenstelling moeten zijn en het stelsel

S -\- V] in werkelijkheid de aaneen\ oeging der iwee stelsels S-|-S,Clj

en S5CI3 -|- CI3 zijn, die wel tot eene figuur naast elkander gevoegd

zouden kmuien A^orden, maar \\'aarbij dan de vloeistof- en de damp-

lijnen bij de samenstelling Sj Cl, niet contimi in elkaar zouden

overgaan.

Daar nu bekend was dat de dissociatie van SjCl, in dampvorm
slechts gering is, werd verwacht dat in het stelsel S -}- Cl de aan-

sluiting bij de samenstelling SCI wel continu zou geworden zijn,

maar znü, daf locli in ilit punt vloeistof en damplijn bijna tezamen

komen.

Deze stand xan zaken weril nn gevonden en \vordt in de tiguur

aangeduid door de vloeistoilijn 1, 3 en door de damplijn 2, 4. Men
ziet dat bijna de lijnen 1 en 2 en 3 en 4 in een zelfde punt samen-

komen ter plaatse van de samenstelling SCI, maar in werkelijkheid

is hiel' conliiniiteit, waaruit blijkt dat S.^ Cl, noch in vloeistof- noch

in dampNorm xolmaakt i)estendig is. Het verschil is echter zoo

gering, dat dit type wel een der geringste vormen van afwijking

vertoont.

Bij l)inaire mengsels waar eene eveutueele verbinding meer gedis-

socieerd is, zullen de beide lijnen ter plaatse dezer verbinding ster-

ker afwijken. De vloeistof- en damplijn van het geheele stelsel zullen

dan meer en meer de gedaante krijgen, die in de figuur aan de

beide helften toekomt.

Het onderzoek leverde echter in de onderste helft nog eene bijzon-

derheid op. De kooklijnen 1 en 2 voor de mengsels, wier samen-
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stelling tnsschen Cl en S Cl ligt, gelden namelijk slechts voor mengsels

die uit vloeibaar S.^ Cl^ en vloeibaar CI3 verscli bereid zijn.

Deze mengsels lieliouden bij temperaturen beneden 0° zeer lang

hunne gele kleur en \ertoonen dan de aangegeven kooklijnen 1 en 2.

Bij hoogere temperaturen, boven 40^ zelfs vrij snel, ziet men
echter de kleur donkerder en ten slotte l)loedrood worden, liot meest

bij mengsels in de buurt der samenstelling S CI4.

De kookpunten stijgen dan, soms zeer aanmerkelijk tot een

maximumbedrag van ± 70^, zoodat de lijn 5 voor de definitieve

kookpunten gevonden wordt van vloeistoffen die hun eindevenwicht

bereikt heblien, wat bij kamertemperatuur na eenige uren het

geval is.

Tegelijker tijd komt in plaats van de damplijn 2 de nieuwe

damplijn 6. Daar de reactiesnelheid l)o\cn 40° zeer groot wordt,

zijn de lijnen 1 en 2 boven deze temperatuur niet goed te bepalen.

Yoor 1 geeft dit Aveinig bezwaar, daar haar verder beloop \'rij ^vel

vertikaal moet zijn ; maar het bovenste stuk vaii 2 is daardoor \'rij

onzeker.

De delinitieve kooklijnen 5 en 6 liggen \eel dichter bij elkaar

dan de eerstgenoemden en hebben bovendien eene uiterst onregel-

matige gedaante. Het is voorshands niet uit te maken of dit alleen

toe te schrijven is aan de vorming van S Cl^ molekulen in de mengsals,

of dat nog andere verbonden molekulen in het spel zijn.

De vorming van verlionden moleculen is l)eliahe aan de kleurs-

verandering ook aan oen \olumeverkleiiiiug te bemerken en zal zoo

mogelijk (piantitatief bestudeerd worden.

Ook de lielangrijke A-raag op A\elke Avijze de smeltlijn van vast

S Cl, gewijzigd wordt door de aanwezigheid \an meer of ininder

verbonden molekulen in de vloeistofphase is nog in onderzoek.

Scheikunde. — De Heer S. Hoogewerff doet eene mededeeling ook

namens den heer W. A. van Doup „Orer de verbrndingm

van onverzadiyde ketonen met zuren".

Door de publicaties van Baeyek en \'ii,i,I(;eh, liepaaldelijk door

hunne mededeeling over n Dibenzalaceton umi 'fripheiiyhuetJum. Ein

Beitraej zur Farhtheorie ')" werden wij er toe geleid bij de A'oort-

zetting der onderzoekingen, waaromtrent wV] de eer hadden in de

vergadering van 28 Sept. 1901 een overzicht te geven, ^) onder andere

1) Ber. d. Deutsili. Cliem. Gesell. 35 (1902), p. 118'J.

=) Ziü ook Bcc. cl. Truv. ühiiii. des Pays-Bas el du la Belgiquo XXI, p. 349 (1902).
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juist ndk niet ilc iloor die sclirijvers gel)eziii,(lc kelniicn eciiiiii' |ir(ie\en

te iieuR'ii.

Op grond (Mi/,('i- ci\ aiiiincu locli kdiidcii wij lucl sommige ge\ul,!^-

trekkiiigcn, ihidi- uciidcindc i^clccrdcn geiiiaakl, ons nici xereeiiigeii

en kwam ons een nader onderzoek gewenselil xoor.

DiUir o)ize oiitkMv.oekingen nog iiiel uigek)oi)eJi zijn, /.onik'ii wij

tot cene mededeeiing (Ut tot heden vei-kregen resnltnten niet over-

gaan, ware niet zeer onlangs van de liand dei- liceicn \Oki.m'.ndku

en Mi'M.MK ') cene iudangrijke verlianikding o\er u'Hi' Adil'ttion von

Sihircii. (lil (( {i uii.(/cs('itti(//i' Kctone' verselieneii, waarin (h^ sciirijvers

tot andere gevolgtrekkingen komen dan door IJakykk en V'ii.liger

zijir-geniaakl. Daar wc ons ooJc niet (k' lu'sclionw iiiiien \ an \ oiu.akndek

en MuMMK, niet gelieel knnnen vereem'gen, zien we ons veri)lieht lieden

de volgende beknopte en voorloopige mededeeiing te doen.

Hakvkk en A'iLi.UiKR Itesehonwen ovei'eenkomstiu iiun vroeger

ingenomen standjinnt ''i ook de \erhindiiigen \aii lid l'cnzal- en

dibenzal-, \an liet anisai- en dianksalaeeton met zuren als oxoniuni-

zonten, dus als verbindingen, waarin de vastlegging van het zuur lot

stand komt door de vierwaardigheiil van het zunrstotatoom.

De klenr. welke deze oxoninmzonten bezitten, is volgens hen een

gevolg \an eene bijzondere eigenschap, der „Haloehromie." Deze

eigenschap wordt gevonden naarmate in het molecule meerdei'e benzol-

kernen opgehoopt zijn en in deze nieei'dci-e sul>stitne)ilen zijn inge-

treden, die hel liasisch karakter \erlioogen. Dianisalaceton vertoont die

eigenschap sterkei- dan anisalaceton of dan dibenzalaceton. Nietzki"s

theorie, dat de kleuring \an organische xcrbiiidingen aan de aanwe-

zigheid van onverzadigde radikalen zou gebonden zijn, moet derhalve

Avorden uitgebreid.

In tegenstelling met het \'oorafgaande zien Vorlaendek en Mumme
in de a^i koolstot'-dnbbelbiiiding, welke in de genoemde ketonen

voorkomt, de oorzaak der zniiradditie en achten zij, met ver-.vijzing

naa,r Claisen's resultaten, het vastgelegd worden van liet zuur door

de carbonylgroep in hfl dubbele koolstofbinding iievattende keton

zeer onwaarschijnlijk. Ook wordt 15aeyer's begrip tier Juihichivinie

door hen teruggewezen.

In de door hen onderzochte gevallen strookt het aantal molekiilen

HCl, hetwelk door i mol. van het ketou word! o[)genomen, met hunne

opvatting. Zoo bij het dibenzalaceton eji het dianisalaceton, waar,

') D. VoRLAENDER uncl E. MuMME. Ber. d. D. Cliem. Gesell. 36 (1003), p. 1470.

Zie ook de in die Afl. volgende twee verhandelingen van Vorlaender en van Vor-

LAENDER en Schroedteu.

-) Ber. d. D. Clieni. Gesell. 34 (1901), p. 2G7'J en 3612; 35 (1902), p. 1201.
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pclijk ook met onze waanieiniiigen overeenkomt, tot twee mol. HCl

worden vastgelegd, terwijl, althans bij liet dibenzalaceton, Baeyek

en ViLLiGER aannemen, dat slechts 1 mol. HCl wordt opgenomen.

VoRLAENDER eii MuMME zien in de omstandigheid, dat niet meer

ilaii 2 mol. lialogeeinvaterstof worden opi;enomen, het liewijs, dat

slechts de koolstt)f(lnl)l)elbindingen reageeren (waarbij zij nitsliutend die,

welke zich in de «,? positie's bevinden, op het oog hebben) ; werkte de

carbomlgroep mede, zoo moesten 3 mol. halogeen waterstof zich met

1 molecule keton verbinden. Zij slagen er idet in constante verbin-

dingen met meer dan i mol. zwavelzuur te bereiden en hoewel door

Jien wel onderscheiden wordt lussclien gekleurde en ongekleui-de

veri)in(lingen van zm-eu met «i^ onverzadigde ketonen, waarbij zij op

de bestendigheid der laatstgenoemde verbindingen wijzen, wordt door

hen altijd [1. c. p. J48ü] de additie van het zuur aan de «/i dubbel-

binding toegeschreven; ter verklaring van het verschijnsel stellen zij

eene stereo-electrische hypothese op.

Hoewel nu in eenige opzichten onze resultaten met die van Yor-

LAENDER en MuMME overeeustemmeu en ook wij aan de koolstofdub-

belbinding bij het ontstaan der gekleurde additieproducten een be-

langrijken invloed toekennen, zij het ons vergund toch op een o. i.

belangrijk punt te wijzen, waarin wij met laatstgenoemde scheikun-

digen verschillen.

Een blik op het onderstaande overzicht \au door ons verkregen

en geanalyseerde verbindingen leert, dat ook door ons liij de inwer-

king van halogeenwaterstof op verschillende ketonen tot heden geene

verbindingen zijn bereid, welke op 1 mol. keton meer dan 2 mol.

halogeenw'aterstof bevatten. Maar met andere zuren zijn door ons

verbindingen verkregen, die een grooter aantal uioleculen zuui' be-

vatten. Het aantal mol. zuur, dat opgenomen is, overtreft in enkele

geAallcn dat, hetwelk had kunnen worden gebonden zoo slechts de

dubbele koolstofbindingen en niet ook de carbonylgroep hier w^erk-

zaam zou zijn ; waarbij in het oog dient gehouden te worden, dat

meerbasische zuren in deze met eenbasische zijn gelijk te stellen.

Dit geldt voor de cursief gedrukte verbindingen.

Benzalaceton.

Dibenzalaceton.

C,,H,.0 + 2HC1; C,,H,,() + H,SO, ; CJ/JJ+ SH.SO,;

CieH,,0-f CHCl.COOH.

MONOANISALACETON

.

C,,H,,0, + 2H,P0, ; C„H„0., + CHC1.,C00H.



( 16 )

DiANISAI.ACKTON.

C.,H,A + IH'1 ; (\,I1,„( ), + > IICI ; (\^\,^ ), + 2 lIBr.

(',,H,,(), + H J>0,C) ; C„H,,(), + H,SO,;

(\,n,,(), + 2II,,S(),: (V,I1,J>, + C'II('1J'()()11.

DlClNNA.MVI.lDKNACKTON.

C,,ll,„() + Il('l; (",,H,,() + 2II('1.

Wivt betreft de door mis gevolfide wijzen van bereiding en de

analytisflie gegevens (reden wij hier niet in bijzonderbeden. Genoeg

zij O]) te merken, dat de vei'biiKHngen met HCl verkregen zijn door,

gewdoidijk l)ij — 15", (h-oog JK'I over liet keton te doen strijken tol

tcceiie gewichts\ermeerderiiig meer plaats vond; dat de \'oi'mingder

xci'bindingen met andere zuren plaats had, hetzij door het oplossen

\aii het keton in het onverdunde zuur, ot' iiiel azijnzuur of aetlicr

als verduimingsmiddel ; dat het iiitvvasschen der verbindingen werd

\ermeden, om ontleding te ontgaan, maar dat zij tusschen onver-

glaasd poreeleinen j)laten in den exsiccator werden drooggeperst, en

dat zwavelzuur, phosphorzimr en tlichloorazijuzuur zoowel maata-

nalvtisch als gcwiclitsanalytisch werden bepaald. Door water worden

deze verbindingen gemakkelijk oi' vrij gemakkelijk ontleed, waarbij

ten slotte het keton onveranderd woi-dt teruggewonnen. In hoeverre

deze ketonen, behalve geel, ook ongekleurd kunnen optreden, maakt

een punt van onderzoek uit.

Wij merken nog op, dat, wanneer het ons gelukte van een dezer

ketonen met een zuur meer dan eene verbinding te liereiden, \an

die produeten de intensiteit van kleur met het aantal zuiii-moleeulen

schijnt toe te nemen, in tegenstelling dus met hetgeen bij sommige

basische kleurstofgroepen wordt gevonden, t(>ii o|iziclite van de kleur

hunner zouten.

Uit de medegedeelde waariieiuingeii \olgt, dat bij verscheidene ver-

bindingen dezer ketonen met zuren moet worden aangenomen, dat de

carbonylgroep medewerkt"); maar dan is; bij de gelijkaardigheid

der gevormde verbindingen, dit voor alle waarschijnlijk.

Wellicht zal het mogelijk zijn eene verklaring der reacties, welke

hier plaats grijpen, te vinden, wanneer men uitgaat van de hypothese

der /,conjugirten Doppelbindungen" \an Thiki.k, ooU door Vori.akn-

UKR en MuMMK genoemd, maar door hen bestreilen.

VoRLAKNDKii en MiMMK bestrijden de bij deze o|i\attiiig plaats

^) Eene verbinding van 1 mol. diiuiisalaeelon mei 4 mol. H,j l'Oj, welke door

ons werd verkregen, laten wij, lot nader onderzoek liaar l)cslaan bevestigd lieeft,

buiten beschouwing.

-) Zie Recueil d. 'l'rav. Chim. d. Pays Bas et de la Belgique. XXI p. 349.



( 17
)

vindende enolvorming door op Ie merken, dat alsdan gemakkelijk

bij de gelijktijdige inwerking van azijnznuranliydride geaoelv leerde

prodnoten hadden moeten ontstaan, en zij deze, naar de proeven in

hnnne verhandeling medegedeeld, niet hebben verkregen. Maar dit

bewijs komt ons niet steekhoudend \oor, waar Yorlaendek en

ScHROEDTEK in eene volgende vei-liandeling ') nit diiienzalaceton met

geeonc'. H^Sl!)^ en azijnznuranhvdride eene geacetyleerde Aerbinding

\-erkrijgen, die wel dieper ingrijpende A-erandering heeft ondergaan,

maar toch uit een aeetvlderivaat van het uit het keton gexoi'nide

enol kan ontstaan zijn.

Daarenboven hebben \\"ij bij het leiden van HCl o\-er somniigo

ketonen, zoo bij het dieinnamal-aeeton, naast opname van 1 mol. en

van 2 mol. HCl, zeer bepaald de al'splitsiiig van H.,() waargenomen,

in eene hoeveelheid, welke tol 1 mol. per mol. gebezigd keton nadert.

^Dit onderzoek, \\"aarbij \\ ij ons weder in de mede\\erking van

den heer v. Breukeleveen te \erhengen hadden en waarbij de heeren

RoLDAXus, Verkoren en Jacobsen behnlpzaam waren, wordt \'oortgezet.

Aardkunde. — De Heer Al vktin biedt namens tien Heer Ek;.

Duuois een opstel aan o\-er: n Diep (jt'leyL'ii l-ciciilccin rnti i'i'n

jonqeren {/>f{j</ 'oi di'ii liodciii vaii N^oord-Holland"

.

In het Koningsdnin nabij üastricum zijn onlangs, ten behoeve

van een op te richten pro\'inciaal gesticht, grtmdlioringen nitge\'oerd,

waarbij, door de welwillendheid ^'an den Heer .1. Scholtens, JKKifd-

ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Noord-Holland, ik in

de gelegenheid werd gesteld om eenige hydrologische waarnemingen

te doen en ook kennis te nemen \an de aangetroifen grondsoorten.

Bij het onderzoek van de laatsten kwam eene merk^Aaardige bij-

zonderheid aan den dag, die ik vervolgens ook \an eene \roeger te

Uitgeest verrichte boring leerde kennen.

Terwijl namelijk in de duinen te Castricum tot ualtij hel onder-

eind der boringen geen geologische feiten werden waargenomen, die

mij niet reeds \'an elders bekend waren, bleek in twee, op een af-

stand van ongeveer een halven kilometer in noord-zuidelijke richting

van elkander gelegen boorgaten, beneden 32.5 -r A. P., een zeer taai

leem voor te komen, dat alle eigenschai)i)en \an keienleem bezit.

Onmiddellijk daarop rust een ongeveer 12 M. dikke laag van grof

zand en grind, welke nabij hare l)asis, naast Rijnkeitjes, ook Scandi-

1) 1. c. pag. 1490.

Verslageü der Aldeeliiig Natuurk. Dl. XU. A". l!iU3,i.
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navische keitjcs hcxat. Zt-er wuarscliijiilijk - vci'scliillciKlc onisiaii-

(liglieden wijzen daai'oii — /.ijii allhaii^ \aii de laat^l iH^ducIdc >(i(irl<'ii

\ele der oiidioüg' ,<;'el)raclile Ueiljt's uil lid leem aric()iiistiL>,-.

Zooals <ie/,egd is was liet leem zeer laai, evenwel \-erineiiml mei

sclierpkantig' fijner en ,i>rover fi,esleentegrnis. Geslilil IxlHicft het dagen

om te be'/inken, ja na weken is die hezinkinu' iinii' slechls zeer on-

Ndlkomen. Gedroogd is lie( zon hard alsof hel gehakken ware. Kortom

het is een eeht glaeiaal keienleem. De kleur is hlanwaehlig grijs:

geel of i'oodaehlig leem ware. trouwens hij die diepe ligging niet te

\('r\\ achten.

lic keiljes, afkomstig uit de grindliank, en voor een deel stellig

nit het leem, zijn mei'kwaardig wegens den aard der gesteenten,

^\aar^it zij beslaan.

iiehalve kwartsieteu \an xersi-hillende kleur, lijnkdi-relige, sterk

glimmerhondende grijze zandsteen, wit kwai'ls, lydiel, vnursteen,

komen voor granieten en eenige andere gemengde kristallijnc gesteeji-

ten, o.a. ook alnöiet, in 't geheel 30 keitjés, die klaai'blijkelijk alle

van Seandiiiavisehen oorsprong zijn, maar ook raapte ik nit het van

boven het leem omhoog gebrachte grind, dat bij het l)oren wel voor

een deel nit het leem was nitgespoeld, ook een dertigtal keitjes van

Sihirische kalksteen, meest Beyricliiënkalk, op, gelijk aan die welke

mij uit de grondmorainc van het Onde-Mirdnmmer Klif in Gaaster-

land wel bekend \vas, en welke den bedoelden oorspi'ong van een

groot deel der keitjes boven allen twijfel stelt. Het grootste van die

kalksteenkeitjes, dat uit koraalkalk bestaat, heeft 32, het kleinste

8 m.M. maximale afmeting. Een schieferkeitje van 33 m.M. grootste

afmeting heeft het voorkomen \an door glaciale werking geslepen

te zijn.

Dat men hier in den ondergrond met eene vorming \aii denzelfden

aard te doen heeft als die ter zuidkust van Friesland aan den dag ligt

weril dan xolkomen dnidelijk door het onderzoek van grondnionsters van

eene vroeger, o]) hel stationsemplacement te Uitgeest, op 5 tot O K.M.

afstand in zindoostelijke richting \ an hel terrein der boringen bij Cas-

Iricum, doiir den heer A. J. Stoel Ju. verrichte boring. De heer Stoel, die

ook de boringen in het duin bij ('astricum uitvoerde, had \an die boring

Ie Uitgeest, evenals van vele andere door hem gedane boringen, de

grondnionsters bewaard, van welke hij mij toestond kemns te uemen.

Ook te Uitgeest zijn, oj» gelijke diepte als bij Castricnm, namelijk

\auaf 31 Al., cii wel tot 38 M. -r- A.1'., in leem met grnis \an ge-

steenten, volkomen gelijk aan dat van Castricnm, tal van keien aan-

getrolfen, \an zelfs aanzienlijke afmetingen, en voor meer dan de

helft zeker van S«andina\isehen oorsprong. Daaronder weder grof
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grindaclitig' zand tot 4o 'M. diepte, waar i\o iHiveiikaiit ligt van eene

bank tamelijk vette klei ').

Volgens mededeeling' \an den lieer Stokl zijn deze keien grooten-

deels TÜt de leeniliank \au 7 M. dikte afkomstig. Inderdaad A-ertoon-

den eenige keien nog vast aanklevende leemdeelen. Onder de gesteen-

ten treden, naast kwai-lsieten, vi^aarvan de grootste 85 m.M. maximale

afmeting bezit, Avit kwarts, een enkele lydiet en zandsteen, eenige

walnootgroote stnkken arkose, verder \'ersehillende gemengde kris-

tallijne gesteenten van Scandinavische herkomst: granieten, dichte

jjorfier, lestiwariet, ornöiet, glimmerschicfer, vooral \unrsteenknollen,

die tot 60 m.M. afmeting bezitten, oj) den vooi-grond.

Doch hef meest van belang zijn weder Silnrische kalksteeidceien,

waarvan hier 5 stnks, meest uit Bevrichiënkalk bestaande, li-etfend

gelijkend op die welke in het leem van liet Mirdummer Klif voor-

komen, liewaard zijn. Deze keien iiebben de volgende afmetingen.

1. 39 X 33 X 24 mM. II. 44 X 35 X 18 niM.

III. 33 X 25 X 25 „ IV. 34 X 33 X 17 „

V. 30 X 27 X 20 „

Onmiskeni)aar zijn I en II door ijlitclah' iverVuui (ihtdin'iwiuld i'ii.

l-draheristicl- (lel-rant, terwijl de drie overige, toch weinig harde

steejien, althans het kantige voorkomen van glaciale keien vei'toonen.

Er zij nog op gewezen, dat hier, gelijk in het leem \an het jNIir-

(hunmer Klif, vmirsteenen en Silnrische kalksteenen tol de meest

vertegenwoordigde gesteenten l)ehooren.

De medegedeelde feiten bewijzen derhahe, dat beneden 31 -fA.P.,

in de bedoelde streek van Noord-Holland, keienleem eener grond-

moraine gelegen is. Daarop rust te Uitgeest en bij ('astricnm grof

zand en grind, nit welks diepste deel wel eenige van de beschreven

erratica afkomstig zijn, en dat schelpen bevat, die het als behoorende

tot de zoogenoemde Eemlaag, het aequi\'alent van het Flandnen van

RuTOT, kenmerken.

Van belang ter \ergelijking met de bodemgesteldheid op andere

pnnten in onze Noordzee-provinciën is het nn, dat bij twee andere,

ongeveer in liet midden tnsschen de beide beschre\'en boringen in

liet Koningsdnin te Castricnm uitgexoerdc lH)ringen, Avaarx-an eene

45 M. ^ A.P. bereikte, op de overeenkomstige die])te keieideeni

ontbrak. Wel werd daarbij op 40 M. -r A.F. een 0.30 lol 0.40 M.

dik laagje klei aangetroffen en tnsschen 30 en 35 M. -f A.P. grof

zand en grind, dat enkele keitjes van Ücyrichiëiikalksieeii bevatte.

^) De kennis van ik' hnogteligging van licl l)(i()i|iinit lo Uitgeest en liet nog te

vermelden te Alkmaar heb ik te danken aan mij dom- den lieer Ingenieur

L. G. Wesïhoff verstrekte gegevens.

os
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WegC'ii> liet ni:tlii-i'k('ii iii heide laatsl liedocldc lidi-iii'ji'ii \aii(lniil('lijk

lierkeuliaai- kcieuleciii /,(mi hier aan liel hoblaaii \au ceiie groiul-

nioraine oiiiiiiddeHJk onder (k' //lOendaug" evenunu iiel Noriiiocdcii

zijn gew'ckl n-e\\oi-(l(Mi ais iiel nioestal olderH liet j>e\al is. 'J'och ont-

breken ook o|i andei-e [ilaalseii in en nahij d(> duinen \an iiel \astG

kind \an Xooi-d-Moiland he wijzen \an haar voorlianden zijn niet.

Zoo werd hij eene groiidlioring. die eeiiige jaren geleden, ten

i)elioe\t' (k'r naaiienisclK' w alerleithim, in de (hiinen, op '.] K.M. ten

westen \an Zaii(l|ioorl en l'i.TtK.M. len /.iiidweslen van het iioor|iiuil

te Uitgeest, was uilgevoerd, tnsselieii 38.75 en 43.75 -f A.l'. eene, 5 M.

(likJ<o, bank van zanderige klei, of liever leem, naar onderen eindigend

in kleiliondend zand aangeti'ofl'en, welke thans bleelv lol dezelfdi» grond-

moraine als (he \an ('asii-icnni en Tilgeesl te behooren. Scliel])en \an

de Eendaag komen daarbij voor tol 35 -r A.P. Hoewel nu die klei ot'

dal leem vrij zuiver schijnt te zijn, blijkt bij slibben die stof' toeh wel

voor '/^ uit seher|)kaiitig zand Ie l»estaaii, en dit bevat eenige keitjes

van liijzunder merkwaardigen aard. üit ongeveer JOO r.W. \an het

leem werden verkregen 9 kantige keitjes van Beyrichiënkalk, waarvan

het grootste 10 ni.M. afmeting l)ezit, en 12 fragmenten van gemengd

kristallijne gesteenten van versehillende soorten; onder andei'cn bestaan

er twee nit felsietporfier. Een ongeveer even groote lioeveeliieid van

het kleiliondend scherpe zand, aan de basis, bij 43.55 M. -f A.P.,

genomen, leverde 10 keitjes op van dezelfde Scandinavisehe kalk-

steensoort, \vaarvan het grootste 12 m.M. maximale afmeting bezit,

benevens 15 stnkjes van onderscheidene gemengd kristallijne gesteenten,

waaronder twee uit dichte portier bestaan. Daarnaast komen in beide

monsters nog slechts enkele roode en grijze kwartsieten en een enkel

vnnrsteenscliilfertje voor. De typische Rijnsche gesteenten staan in

ieder geval zeer op den achtergrond. Zonder eenigen twijfel is dit

leem \an het noordelijk niteinde der prise d'ean van de Haarlemsche

waterleiding een keienleim \an Scandinavische herkomst, de grond-

moraine van een ijsnitbreiding, die aan de Eemlaag, welke men als

de jongste laag van het Dilnvium in ons land beschonwt, onmiddellijk

vooraf ging. De onderkant der genoemde, zeeschelpen bevattende

laag beantwoordt dns wel aan het tij<lstip, dal deze laatste ijsbedek-

king juist ten einde kwam.

Te Haarlem vond Loiuk dien ondeikanl bij 35. <! lAl. -;- A.P, en

een ovei-eenkomstig cijfer xdiid ik zelf bij een aantal te Haarlem

nitgevoerile boiingen, waarxan de heer Stoel de monsters bewaard

had. 1'e \'elzen gaan de schelpen tol 3(i i\l. -r A.P., te Castricuni

tot 31.5 .M., Ie LTilgeest tot 31 M., te Pnrmerend tot 32 M., te Alk-

maar tot 34 M. (een gelijk cijfer \oud ook Lorié), te Vogelenzang



( 21 )

'volgens LoRiÉ) tot 36.0 M.; in het duin tusschen Katwijk en Sclievc-

ningen werden Iiij boi'iniicn der Tjeidsche en Haagsclie waterleidingen

schelpen aangetrotien tot 28 M. — A.P. en te Monster, bij iujringen

der Delftsche waterleiding, tot len minste 30 M. ~ X.V.

Iets hooger, zeggen wij hij rond 30 M. -^ A.P. gemiddelde diepte,

of nog enkele meters miiuler diep, ligt in het westelijk hoof<lge-

ileelte van Noord- en Znid-Holland de bovenkant eener zone \'an grof,

dikwijls grindachtig zand, zelfs fijn gi'intl, dat kleiner of grooter

keien pleegt te bevatten. Zij beantwoordt aan eene laatste vermeer-

dering van het geologiseii transport in de dilnviale periode, welke

in verband stond met een jongeren ijstijd. Thans veertien jaren geleden

reeds werd het bestaan daarvan door Dr. Lorijb niet onmogelijk

geacht, zonder tiat hij evenwel, l)ij onze toenmalige kennis van den

Nederlandschen bodem, een verdergaand l)eslnit zon hebben durven

trekken ^), voor het Flandricn is, in 1899, het voorkomen van

noordsche erratisehe keien geconstateerd door Rutot. -j.

Dat men daarliij ook inderdaad te denken heeft aan eenen ijstijd

bewijzen niet alleen de bo\en medegedeelde feiten, doch ook het

zeer algemeen voorkomen, in de bedoelde zone van grof zand en

grind, \'an groote keien, midden in minder grof materiaal, welke

keien in sommige gevallen \-m\ Scandinavische herkomst zijn. Zoo

werd bij de genoemde diepboring der Haarlemsche watei-Ieiding o[)

36 M. ~ A.P. diepte een zeer groote kei van kalkhoudende zand-

steen aangetrotfen, waarvan een 11 c.M. lang fragment is bewaard

gebleven, en l)ij eene andere, nabij den watertoren aldaar gelegen

diepboring, op 33.5 -^ A.P. een vnursteen van 12 en een kwai'tsiet

van 7 cM. grootste afmeting. Te Hilicgom, waar het grind o\er het

geheel tamelijk grof is, zag ik de fragmenten van een bij 32 M. -^ A.P.

aangetroffen kei van roodbruine zandsteen, die zeker meer dan een

vuist groot moet geweest zijn, en van Heemstede een te midden \ au tij

u

grijid met veel schelpen, bij 25.5 -r A.P. ondioog gebrachten i)aarsciien

kwartsietkei van 9 c.M. grootste afmeting, terwijl de heer D. E. L.

v.\N DEN Arend mij van eene l\l„ K.M. ten N.0. van Hoofddoi'i»,

in (h'u Haarlemmermeerpolder uitgevoerde boring een aantal \an

i)ij 31 M. -r A.P. tusschen grof zand en fijn grind opgehaalde

keien vertoonde, waaronder een grijze kwartsiet van 10 c.M. af-

meting. l>ij boringen, uitg•e^'oerd ten behoe\e der Leidsche water-

leiding, in het duin te Katwijk, waar gelijk te Hillegom het grind grover

van kon el is dan het nieestal elders gevonden wordt, werden op over-

') Bujfetin de la Société 1 elge de Geologie, de Paleontologie et d' Hydrologie.

Tomé 3, (1889), Mémoires, p. 449.

2) Ibid. Tomé 4, (1899), Procès-Verbaux, p. 321.
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oonkonistigc diepte herhaaldelijk keien van <le groolle eener waliuKil

tot die van oen kip|)enei aaiiget roden. De heer.1. Lankki.m.v te PnrnieiiMid

(lei'lde mij mede, itij de vele lioringen welke liij jaarlijks ven-ielil,

zeer aliiemeen in Noord-Holland, o|i ongeveer 30 M. ~ A.P., keien

aaiigetroilen Ie hcliUen, isomtijds in zoo groot aantal en van zoo

aanzieidijkc afmetingen, dat zij de horing niet weinig bemoeilijkten.

Zells moest in den ()ostselieriner|)older (Polder K.), aan den Blokker

weg, oj) J K.M. ten zniden van de kerk, wegens het stniten der hoor

o|) een onmiddellijk onder de ..schelpenlaag", 30 M. diep, gelegen

ondoordringhare keienhaidv, hel werk worden opgegeven. Te Enklinizen

vond de heer L.\.nkki,.\i.\, o|) gelijke tliej)te, hem welbekende geslepen en

gekTaste Seandiiuwisehe gesteenten (naar zijne nieeinng granieten).

Van eene te Alkmaai' uitgevoerde horing gaf mij de heer Stoki. een

bijna \nistgroot fragment van een gladden doch kantigen nit felsiet-

porlier bestaanilen kei, die van 4(i M. -r A.P. diepte was opgehaald ').

Deze voorbeelden inogeji volstaan om het zeer verbreide voorkomen

m Xonnl- en Ziiid-1 billand \an leekenen van een \crsterkt transpor-

teerentl vermoüeji der wateren luet alleen, maar ook van een andere

wijze \an IransporI, namelijk door ijs, in den laleren tijd \an hel

Dihu'inm aan te toonen.

De thans bekende feiten laten geen twijfel meer over aan het

wei'kelijk bestaan van eenJon<jer i,Gruuld'duv'mm'\ met keienleeni hier

en daar, nunder machtig wel is waar dan het ondere f/grinddilnvinni",

want zij o\ertreft zelden belangrijk een tiental meters, doch met

evenveel recht als eene \(irnnng. ontstaan tengevolge van een nil-

breiding \<ui hel Scandijia\iscli landijs, te lieschonwen aJs die reeds

lang Itekeiule ondere en machtiger \orming.

Aan deze mededeeling zij het mij, ten slotte, vergnnd toe te voegen

de \ermelding van eene reeds een jaar geleden in het keienleem van

hel ( )nde Mirdunimer Klif geilane waarneming. Onder vele andere

fraai gekraste glaciale keien mocht ik daar namelijk ook een ^•iertal

\'erzamelen, waarvan drie uit Bejrichiënkalk bestaan, die e\en typisch

gefacetteerd zijn als die welke nit het glaciale Perm ^an den Salt

Range beschreven zijn, waai'nit dns blijkt dal men vooi" dien palaeo-

zoïschen ijstijd geen omstandigheden, waaronder de keien geschnnr<l

zijn geworden, geheel afwijkend van die van den dilnvialen ijstijd,

behoeft aan te nemen.

1) Naai' het oosten beginnen de keien op veel geringer diepte voor te komen,

aldus bij boringen op het terrein der drinkwatervoorziening in de militaire stelling

van Amsterdam nabij Sloten ; onder meer andere keien zag ik van daar een van

bij de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder bij 1(1.5 M. -r A. P. omhoog
gebracht fragment van groenaclitig grijze zandsteen, dat 14 cM. grootste afmeting bezit.

Iets dergelijks is ook van Aalsmeei' bekend.
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Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman, biedt eene mededeelingaan,

ook namens den Heer J. Geest, phil. doet'., getiteld: nDubbele

In-ekimj in een iiuï(/netisch veld nabij de componenten van een

qiiadntplef'

.

Bij eene voi'ige gelegenlicid werden aan de Akadenüe de nitkoni-

sten meegetleekl van een onderzoek over de magnetische draaiing

van het poUarisatievkik in iiafriumdamp in de onmiddellijke nabijheid

van de absorptielijnen. ')

Het bleek daarbij dat in zeer verdunde dampen die draaiing positief

is buiten de componenten A-an het doublet, dat uit de oorspronkelijke

spectraal lijn tloor de magnetische krachten ontstaat, maar dat ze

negatief en zeer groot wordt tusschen de componenten ; bij deze i)roe-

ven doorliep het licht natuurlijk den damp in de richting der kracht-

lijnen.

" Ook wanneer men licht in een richting loodrecht op de kraclitlijnen

door natriumdamp heen zendt belooft het onderzoek ^an de onmid-

dellijke naliijheid der componenten, waarin de spectraallijn door de

magnetische krachten is gesplitst, uitkomsten die voor de theorie

belangrijk zijn.

VoiGT heeft uit zijne theorie der magneto-optische verschijnselen

het bestaan afgeleid \'an eene dubbele breking, die in isotrope strolfen

moet ontstaan, zoodra ze in een magnetisch veld worden ge[)laatst,

maar die intusschen alleen waarneembaar zal worden in de nabijheid

van een absorptielijn. ") Deze uitkomst werd door proeven met Na-

damp bevestigd. Yoigt lieeft met Wiechert waargenomen dat lineair

gepolariseerd licht Avaar\-an de periode diclit bij tlie der lijnen ü^ en I),

komt niet meer i-echtlijiiig. maar elliptisch gepolariseerd is wanneer

het de \'lam dodrloopen heeft en dat er dus een ])haseverschii ont-

staan is tusschen de com[>onenten die evenwijdig aan en loodrecht

op het veld trillen.

Deze elliptische polarisatie werd door de genoemde natiuukundigen

met behulp van een compensator \an Iïabinet aangetoond, lerwijl zij

verder een vlam met veel natriumdamp en een klein tralie \an

RowLAND voor het onderzoek bezigden.

Het doel \'an ons onderzoek der magnetische dubbele breking was

om de verschijnselen na te gaan die zich voordoen wanneer men,

beginnende met uiterst geringe dampdichtheden, langzamerhand t(tt

1) Zeeman. Verslagen Afd. Natiuirk. p. 0. Mei, 1902, zie verder Hallo. Disser-

tatie. Amstertlaui, 1902.

-) VoiGT. Göllinger Naclirichten. Heft 4. 1898 en Wiedemann's Annalen. Bd. 67,

p. 359, 1899.
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groote overgaat. Do nu aanuoliodpu inedodopling heeft alleen betrok-

king ()|i uitenst vordundo dani|)(lic!itlie(ion on ()|) do nal)ijlioid van

de lijn 1)^. Deze wordt door oon niagnetiscli \old in 4 ooni])onentoii

gesplitst.

Het tralie dat voor dit oiulcr/.nok werd gebezigd en de stigmatisclie

wijze van opstolling, die dok nu iioodig was, y.ijii \ror>gor nioormalon

boschrovon. ')

ili'l licht \an oon hooghinii» o!' \an *\i' /.on (hiorho|) aciilor(H^n\-ol-

genti een Nicol, waarxaii hii li-ining>.\ lak oen hoek van 45" mol don

horizoid maakt, iiot niagnotisoh xchk waarvan iV' kraohllijnon lood-

recht op den liohtstraal staan, oen tweeden Niool, ilio mot Acn eersten

gekruist is. Tnsschon iW Nicols was de ooniponsator \an Babinkt

geplaatst, zoodanig dat de riliben dor 2 prisma's horizontaal ligg(Mi.

Eeji boold van den compensator \verd op hot spleetvlak van het

spoolraalapparaal oiilw ()r|)on : in hot nuddondool van dat boold ziet

nion dan don oonlralon donkoron iiilorferentioband on daarom heen de

gekloni'do. In hd spootraalapparaal noomi mon iH'w paar horizontale

doid<oro ijitorl'orontiobandon waar on zoolang hot \ol(l niet opgewekt is

^\v tijno absorplioiijnen \an don damp. Aloostal wordt do omgekeerde

natrinmlijn reeds waargenomen in hot speotrinn van het booglioht

alleen on dan brengt dus {\{' aanwezigheid \an nalrinmdam|i lusschon

do polen geen versohil teweeg. Ten einde don voor dit deel van het

onderzoek gewenschten graad \an scherpte der interferentiobanden

te verkrijgen, werden verschillende conipensatoren onderzocht. Het

blook dat voldoende rosidtaton werden ^erkregeJl met oon compon-

sator van 1)A hinkt, waarvan de hoeken der prisma's ca. 5Ü' bedroegen,

en die \-oor ons door de firma Stekg & Reuter vervaardigd werd.

Het licht doorliep de gebezigde gaszunrstofvlam ovei' eene lengte van

nagenoeg r/, cm. Wanneer het \eld omstreeks 23000 C. G. S. eenheden

bedroeg en ^\(' \lam zoor weinig natrium bevatte werd het waarge-

nomen beeld zeer gelijkend op de hiernaast gegeven

lig. 1. Deze is samengesteld met behulp van nega-

tieven en \an oculair waarnemingen. Het geheele

verschijnsel is natuurlijk uiterst lijn daar hot zich

slechts uitstrekt over het gebied van de door de

magnetische krachten verbreede ü^ lijn en bo\'endien

zoor afhankelijk van de hoeveelheid natrium. Het

gelukte nog luot nogaliexen te verkrijgen waarop

<J<'lijJdijdi(i de zoo verschilloud lichtsterke deeloi tot

hun r(>clil waren gokomoii.
Fis. 1.

'^ Zie de op do voiitifi l)lz. sun 1) genoemde meded. en .\it1i. Néerl. (2) 5. ;2:i7. !()()(>.
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Reeds geruiinen tijd geleden had Prof. Voigt de vricndelijklieul

aan een van ons de uitkomst mede te deelen, die zijne theorie in liet

geval van een qiiadrnplet doet vermoeden.

JIcii komt tot deze uitkomst lietrekkelijk eenvoudig (wij konden

er ons zelf van overtuigen) wanneer men eene A'oor de berekening

gemakkelijke benadering toepast, ^vaarvan het echter wegens het

optreden \an niet in getallen l)ekende constanten niet a priori zeker

is of ze geoorloofd is. Het met dit voorbehoud door

de theorie te verwachten verloop is in fig. 2 voor-

gesteld. De gestippelde verticale lijnen zijn de 4

componenten van het quadruplet.

Bij vergelijking van fig. 1 en lig. 2 moet men in

het oog houden dat in tig. 2 geteekend is liet \qv-

loop <lei- 1 tanden, die uit één horizontalen iiiterfei-en-

tieltaiid ontstaan. In lig. 1 komen in het midden van

het veld natuui-lijk ook deelen voor, die afkomstig

zijn \ au lianden, die l)o\eii en iieiieden den middel-

sten liggen. De verticale iniddellijn der tig. 1 lie-

antwiMirdt aan de bijna altijd zichtbare absorptielijn afkom>tig van

het booglicht en lieefi dus met het verschijnsel dat ons bezigliou(^lt

niets te maken.

^'an groot belang is nu ongetwijfeld de overeenstemming in liet

gebied tusschen de 2 middelste componenten van het quadnijilet.

Het geheele verloop der daarin voorkomende dulibel gekromde lijn

kan zeker als eene liexestiging der theorie worden oiigexat. In Ime-

verre of de tusschen de Inütenste comp(menten bij het midden van

tig. 1 voorkomende donkere gedeelten beantwoorden aan de u-vorinige

deelen van tig. 2 is nog wel niet te beslissen.

Fia. 2.

Scheikunde. — De Heer Bakhiis Roozkboom biedt eene mededee-

iiiig aan van den Heer .1. J. van Laar: ,iDe smeltlijncn van

legeenngen." (3"= mededeeling).

I. In twee voorgaande mededeelingen ^Versl. der Verg. Dec. 1902

en Jan. 1903) toonde ik aan, dat de uitdrukking (zie het tweede stuk)

1+
7'= 7'

welke uit de algemeene uitd

dynamische potentialen van

toestand en in de xioeihan

{\+ rxy

\— fJlo<l{\—.r)
' ^

•nkkingen voor de moleculaire (hermo-

een der beide komponenten in vasten

legeering kan worden afgeleid — de
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sfolliiitistoiiipemdircii l)ij tiiniimihianirv zeer iiniiwkeiii'iji- wocrgooff.

Ook xesliiidc ik or de iUiiulacht (ip (in het eersle stuk), dat reeds

de ei'iniiiidiue fiiriuule

TT= (2)

liet verloop der sinelllijiieii lini/ildtie/ gelieel weergeeft. Eii dit een-

voudig door hel laten staan (\ev higaritinnische functie /o(/ {l—.r).

Hoewel het toch geheel van /elfsprekeud is, dat men — /07 (1—.r)

alleen dan door ,/ mag vervaugeu, of dooi' ,r-|- 1 ,r"-|- enz., \\anneer

.) zeer klein is. schijnt het toch nog voortdnreud noodig hierop te

wijzen. Reeds iji 18i)3 gebruikte Hondius Hot.dinoii in zijne Disser-

tatie (De afwijkingen van de wetten voor vei'dunde oplossingen) de

functie — ^og {1—.r) ; eveneeus den cori'cctieterni ff.r\ evenwel zonder

den noemer (J + r.r)'. En Lk Chatklikk ') paste de laatste eenvoudige

formnle (2), waarvan hij echter een geheel verkeerde afleiding geeft,

in een eenigszins anderen vorm op de snieltlijnen van legeeringen ') toe.

II. Xn worden er vele snieltlijnen gevonden, die het tijpe van die

liij tinauialgamen vertoonen, en het is daarom niet van belang out-

i)loot Ie onderzoeken of ook deze zich door de formule (1) laten

weergeven. Daarbij zij opgemerkt, dat deze formule alleen geldig

is, wanneer de niste phase geen menghidnVen vormt. Het niet-sluiten

der formnle (1) zou dus een aanwijzing kunnen ge\-en voor het be-

staan van mengkristallen in de vaste jdiase, al is het natuurlijk niet

buitengesloten, dat ook andei-e oorzaken, als b.\'. zich dissocieerende

meer\()udige moleciden, in het spel kuiuien zijn.

Hkycock en Nevii.le hebben o. a. in 1897 een groote menigte

legeeringen onderzocht'). Daarbij vertoont \ ooral :/7?v'r-/y(>r/ bijzonder

gaaf het tvpe tin-kwik (zie de teekening op bid/.. 59 hunner ver-

handeling). Ik heb daarom de moeite genomen de daai'o|) betrekking

hebbende gegevens (verg. de tabellen oji bldz. 37 en 39) aan een

berekening te onderwei'pen.

Het aanvankelijk \erloop is wederom — tot ongeveer '20 atoom

7o lood — bijna recht en le\-ei't voor f) de \\aarde 0,805. Beproeft

1) Zie o.a. „Rapport etc." (Paris, Gautlilers-Villars) : La constitulion des alliages

métalliques par S. W. Roberts-Austen et A. Stansfield, bldz. 24 (1900).

-) Het laten staan der functie log(\—x) werd trouwens ook reeds vioeger door

mij bij verschillende gelegenheden [zie o.a. Zeitselir. für Phys. Gh. 15, bldz. 457

e.v. (1894)] bepleit.

^) Complete Freezing-Point Gurves of Binary Alloys, containing Silver or Gopper

together with another metal (Phil. Trans, of the R. S. of Londen, Series A, Vol.

189 (1897), bldz. 2.5-09.
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nioii nu mot deze waarde de waainleii van tt en /• Ie tierekeiien uit

wjuinieniiufion hij lagere temperaturen, dan vindt men inet zooaly i)ij

tin-kwik konstanie waai'den, maar sterk afwijkende waarden naar-

mate di'/.c konstantcn liij mid(k'lliai'e temperatiircn dan wel bij lage

temperaturen lierekend worden. Neemt men de gegevens l)ij ,c^(),63

en ,('^0,80, of , (•=(),();} en .i'^0,S)() (het eutektiselie punt) tot grond-

slag der berekening, (hxn vindt men in l)eide gevalk-n :

(t = 0,355 : y = — 0,325.

De xooruaaixk' laliel (j). 27) doet zien, iioe slecht — xooral l>ij

de mi<kieiliare tempei'aturen — de o\'ereenstemming is.

Tusschen ,/'^0, 10 cmi .f =: 0,53 is de overeenstemming inderckiad

sk'i'hf, terwijl die l)ij de lagere temperaturen sleelils matig is. ()p\'al-

k'ud is dackdijk (k_' te groote waar(k', die wij \()or « \dndeu, id. 0,355,

terwijl hij tin-kwik it slechts ^ 0,0453 was. (Jaan wij verder na

ot de waarile \an (J, uit het aanvankelijke (rechte) verloop der

smeltlijn hepaald, id. ^y= 0,8()5, in overeenstemnung is met de waarde

der smelt warmte \-a\\ zuixer /.ihcr.

1 )aar

O = ",

en door Pf.kson werd gevonden </„=: 107,94 X 21,07 =: 2274 Gr.

kak, zoo zou ü moeten zijn:

2X1232Ö=-^ = 1,084,
2274

terwijl dooi' ons de helangrijk kh'iiwrc waarde 0,805 werd gevonden.

Dit wijst reeds dadelijk hij den aanvang der smeltlijn op het bestaan

van mengkristallen, tenzij men aamieemt, of dal de waarde \an

Person ongeveer 1,35 maal te kleiii is, iit' dat de associatietoestand

\an het lood in hel zilver^ 1.35 is.

III. Gaan wij in de tweede |)laats de smeltlijn zilrcr-tin na.

Hier \alt uil de teekening van Heycock en Neville reeds dadelijk

op, dat complicaties, mengkristallen ii.v., in het spel moeten zijn.

Want hoewel de smeltlijn van af ongeveer 30 at. "/„ tin het normale

t_)])isciie verloop vertoont, is het beginstuk in plaats van bijna recht

sterk concaaf iiaar de zilverzijde gekromd, zoodat er //«ee buigpunten

optreden, wat met den gang der foi-mule (1) of (2) ten eenenmale

in strijd is.

De urootheid O kan dus ook onmogelijk uil het aan\angsverloop

bepaald Avorden. Berekent men nu O, « en r uit drie \vaarnemingen,

b.v. hij ^r ^ 0,43, ./' =r (),fil en ,/ = 0,86, dan \indl men met
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7'„ = 9(31,5 ') + 273,2 =r 1234,7

(zie de tabel bij Heycock en Neville op bldz. 40 cii 41):

0=1,491 ; « = 0,718 ; r = — 0,277.

Men ziet, (hit de \oor (t berekende waarde aanmerkelijk hoogcr

is dan de normale 1,08, terwijl tevens « wederom bnitensporig hoog

nitvalt. Teneinde de mate van afwijking van liet theoretisch belooji

te OA'erzien, zij hieronder de berekening der formnlc (1) met deze

wtuirden van O, a en r doorgevoerd, (zie taliel [>. 80).

Deze slechte overeenstemming verbetert niet aanmerkelijk, waimeer

men O, u en / bepaalt bij andere waai-den van .e, b.w i)ij .r=:0,30,

,r=0,6i en ,r=0,93. Men vindt dan:

O — 1,326 ; a — 0,474 ; v~ — 0.38.

zoodat (I \\A\ dichter bij 1,08 gekomen is, en ook a niet meer zoo

hoog nitvalt. Maar terwijl alsdan de overeenstemming beneden ,i-==0,30

niet merkbaar verbetert (A=—70,3 bij a'=0,13 wordt nn L^= —55,7),

wordt de overeenstemming bij waarden van ,c, die grooter dan 0,30

zijn, over het algemeen weer slechter. Zoo vindt men b.v. bij ,('=0,47

Z.=:4-8,5, waar men in de bovenstaande tabel A=:-)-2,<i vond. Eirz.

IV. Volledigheidshalve zij nog gewezen op tle beide zeer korte

smeltlijnen van lood-zilver en tin-zilver. Uit de gegevens der beide

entektische pnnten knnnen wij gemakkelijk de grootheden O i)erekeneii.

Immers, daar deze lijntjes als recht kunnen woi'den lieschoiiwd,

volgt O onmiddellijk lut

Tx

Nn is bij Jood-zilver:

ï;=327,6-^273, 2= 600, 8 ; r=303,3-|-273, 2= 576,5 ; ,i'= 0,0385±,

zoodat

24.8
O= = 1,095,

576,5X0,0385
en derhalve

R2\ 2X600,8
g„ = -~^= ^^ ~= 1097 (Jr. kal.^° O 1,095

Person vond «/„ = 5,369X206,9= 1111 Gr. kal., zoodal de over-

eenstemming bijna volmaakt is. Daaruit volgt dns, dat zih-er 'm Jood

') De opgegeven waaide 9.j9'.2 is tot 961°.5 verhoogd op i;ioiul van latere

nauwkeurige •waarnemingen van Holbob.n en Day (geelt, in Z. f. l'li. Cii. 35,

490—491), waarbij gevonden werd, dat zuirer zilver, buiten toetreding van luclit

behandeld, zoodat geen zuurstf)lbpname kan plaats vinden, een hoogcr smeltpunl

vertoonde (901 '.5) dan het zmirslorimudende (955").
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opgelost, tenminste bij geringe concentratie, als atoom aanwezig is.

Wat het smeltlijntje tin-zilver betreft, aldaar is:

r„= 232, 1+ 273,2= 505,3 ;
7^= 221. 74-273,2=494,9 ; .f= U,0385±.

Men vindt derhalve:

10,46= = U,54G.
494.9X0.0385

zoodat gevonden wordt:

2X505,3
1,r- 1851 lir. kal..

0,546

terwijl Pek.son voor de smeltwarmte van tin vond 14, 252X^^1»^,•'J^lt>89

Gr. kal. Het \-erschil is zoo gering, dat ook hier mag aangenomen

worden, dat het zilver als atoom ook in het tiu aanAvezig is. Daarbij

komt, dat Heycock en Neville voor ,v opgeven: ,/iets kleiner dan

0,0385", zoodat 6 iets grooter zou worden en q„ een weinig kleiner,

en alzüo meer tot 1690 nadert.

Ik maak er nog even opmerkzaam op, dat de goede overeen-

stemming der door Person gevonden \vaardc xoor tin het besluit

wettigt dat deze inderdaad vrij nauwkeurig is, zoodat voor den

moleculairtoestand van het in tin opgeloste kwik (zie mijne voor-

gaande niededeelingeii) inderdaad een associatie tot een bedrag \an

eirca 1,5 wordt gevonden. Immers daar bleek — bij afwezigheid

van kwik in het afgescheiden vaste tin — d zoodanig te zijn, dat

q^ = 2550 werd berekend. Om deze waarde dus li maal lager te

krijgen, moet 6 worden vergroot, d.w.z. ./verkleind, en dit geschiedt

alleen door associatie aan te nemen tot een zelfde bedrag.

V. Komen wij thans nog terug op de \raag naar het huiijpnat

in. de smeltlijn. Uit
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d^ .V- .(l-.'•)•1V^

20
-1 H

i + r.,-y

4«.i-(l— .()

(l + 'vf

+
2«.V(1— 2?u')"

{'')

Wanneer a=0 is, gaal deze

d'T

d^
'J\

nil(lriikkiii,L;' o\er

~s

III

-1

A-(i-.'r'

zooals ()(ik vrooii'er gevonden is (/,ii' hidz. 481 mijner eerste niede-

(k'eiiufi). Terwijl l)ij «:==() een 1)111'gpnnt jiug- juist Ijij x=\) (A^^l)
l)epaald werd dixir de eeiixdiidige vergelijking 2'9:=1, dus 0=z^j^,

\V(fRlt tiiaiis de/.e xoorw aarde iets ingewikkelder. Slrllcii wij iil. hel

tweede lid \aii (;i)=:(), en verder ,r=:0, iV^:=l, zoo \iiidl men:

of
6'^ — A Ö + « = U.

Wij liehlien dus, dat zootlra

O" — \0 -V ay- ') (4)

wordt, er een hnigpunt voorbij ,f=:() ojitrcedt. In het \'oorl)eekl üti-

kir'ik (zie de 2" mededeeling) was (7=0,396, «^0,0453, zoodat daar—
0,15tJS — 0.l!i80 4- 0,0453 = o. 0041

grooter dan O zijnde — een lHiin|niiil liissehen ,r^0 en .r=l te ver-

wachten is. Inderdaad werd een hiiigpunt hij ,r=0,75 gevonden.

De \ergelijking (4) kan ook zonder de kennis der vergelijking (3)

als volgt gevonden worden. Ontwikkelen wij (1) naar de opklim-

mende machten van ,r, zoo geldt \i)or kleine waarden van ,c:

T = 7'„ (1 - 0.f + (O' -hO + a) x\ . .).

Is nu 6'' — ^ Ö + « <^ O, zoo keert de smeltlijn bij ,r=:0 de holle

zijde naar den ordinaat ,r^0 toe, zoodat — aangezien de smeltlijn

bij .t'^1 asymptotiscii aan den ordinaat ,r=l moet loopen - - geen

buigpnnt meer kan opti'eden. Is daarentegen O" — \0 -\- u^O, zoo

is de bolle zijde naar den ordinaat ,r=0 gekeerd en moet er dus

noodwendig een buigpnnt aanwezig zijn tusschen .«=0 en x^l.
Daar O hoogstens -|- ac kan worilen, zoo zal de abscis van het

buigpnnt een bepaalde waarde niet kuuiien oversehrijden. Die \vaarde

wordt gevonden door het tweede lid \aii (3)^0 te stellen, en ó'^x
[iV^ — O loif (l— ,))], waardoor men verkrijgt:

1

— 2«%(l—.i) (1— 2 /./•)

(i+''-'r

11+
(l+n.)-^

4 «,((!-,()/
+

3= 0.
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Alleen Wiuiiieer «=0 is, wordt dit eenvoudig:

—r-^^ r-l=0, of _/„., (!-.,) = 2,— Log (1

—

,v)

waaruit ,c=0,865 wordt gexonden. Is echter « niet = O, dan maakt
— hij (1—.() = 2 de bovenstaantle \ergelijking tot

1
i

4«.«(1— *•)! 4«(1 — 2;v)

' /1 I \ A

(1 -..)'( (l+ r..)»
\

{\+r,-y

of

l_2,.,«=:-^(l + nf),
1 ,6'

wat alleen waar is,
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zicli in vasten toestand aiV.ct, 7', de al)soliite sniollleni|i(Matiiiir en

«j =: « (^j
= ———

—

, eveneens ui ur. kal. Daar de

eroothekl iii lu'l alucniccn de nmleculairc nieniiinnswarnüe
{1+r.cy

voorstelt, wanneer een oneindig kk'ine lioe\'eellicid \an liel y,ni\ere

gesmolten metaal met liet vloeiliaro metaalmengsel zicli vermengt,

zoo zal ft^x' diezelfde wai'mte zijn liij .( = 0.

0|)gemerkt moet luerltij woi-den, dat zoowel in (4) als in (5) de

juiste Avaarden van O en (/„ moeien gehrnikt worden. Zoo is b.v.

bij tin-kwik ö=(),3i)(5 alleen dan juist, wanneer het kwik als atoom

inliet lin oplost. Is dil niel hel geval en in het genoemde voor-

beeld is er alle reden te onderstellen, dat het kwik tol een bedrag

1,5 geassocieerd is — zoo moet O naar verhonding rc/v/rcc/worden.

LT
Immers O \\ i-rd berekend nit ö = . Gebruikt men de voorwaarde

7',c

in den vorm (5), zoo iieefi men voor (j„ de expermcnfcel gevonden

smeltwarmte in de jilaafs te zetten.

Zoo zal in het voorbeeld tin-kwik O niet ^ U,4 maar in werke-

lijkheid 0,6 zijn, en dus ^V^ -- i ó' + »= 0,36— 0,30+ 0,04= 0,10,

wal nog duidelijker dan in de onderstelling 0^0,4 het bestaan van

een buigpnnt aanwijst.

Gebruiken wij de voorwaarde (5) zoo is, daar «j=:0,0453Xl69ü=:77

Gr. kal. is, zeker

4 X 505
1700 < —^ .\

77
1

505

Is «j, zooals gewoonlijk, /inslticf', zoo zal de eenvoudige \oor\vaardc

7„ < 4 7V
van y.elf de \ oorw aai'dc (.5) inslnilen. En in dezen laatsten vorm

/.al men dus in bijna alle gevallen een scherpe aanwijzing hezillen

of een liuiiipuiil in de smelllijn zal optreden of niet.

Scheikunde. De llcci- IIakuiis IIoozkhoom hiedl namens Dr. A. Smits

en L. K. Woi.FK een incdedeeling aan getiteld: (/^-'/vyw/c ('//^cc/-

tiinissin'llii'ul rmi kiuilii.ijidi' II.'

In onze \di-ige Ncrliandeliiig over hetzelfde ondei'werp ') hebben

we de uitkomsten medegedeeld, verkregen bij de temperaturen 256",

310° en 340\ waaruit we concludeerden, dat bij genoemde tempe-

raturen de omzetting vaii GO in GO,, en (! inonomoleculair verliep.

1) Verslag Koninkl. Akad. v. Wülunscli. S Jau. (1903) bladz. 493.
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We wensolien nu mede te deelen, wat bij 445° gevonden werd.

De reden waarom ons deze mededeeling van belang schijnt is de

volgende.

Drie maanden na onze vorige publicatie versclieen een verlianile-

Ymii vau Schenck en ZnrMERM.VNX '), waaruit bleek, dat ook zij de

omzetting van CO in CO.^ en (J hadden bestudeerd en tot het resul-

taat waren gekomen, dat de reactie bij de temperaturen 310° en 360°

in o\'ereenstemming met iietgeen Avij reeds vonden vionomokculair

verliep, doch dat bij 445° een blmoleciilair verloop optrad.

Wij hebben daarentegen bij voortzetting van ons onderzoek ge-

vonden, dat de reactie ook bij 445° monomoleculalr verloopt en dat

dus de waarnemingen van Schenck en Zimmermann, wat de tempe-

ratuur 445° betreft, foutief moeten zijn.

Ondarzoek.

1. Opdat de reactie niet te snel zou \erloopen wci-d het reactie-

vat nu slechts voor '/j met den katalysator (puimsteen-nikkel-kool)')

gevuld.

De eerste proeven hadden ten doel de orde van de reactie te be-

palen volgens de methode \&n Van 't Hoff.

Bij de eerste meting werd uitgegaan van een druk van 770.7 m.m. Hg.

Na 5 minuten bedroeg de CO-spanning 430,5 m.m. Hg, waaruit

volgt voor

di'— = 68.04
dt

en voor den gemiddelden CO-druk.

c', — 600,(3

Bij de tweede meting gingen we uit \An den druk 442,2 m.m. Hg
en bedroeg de CO-druk na 5 minuten 23il,0 m.m. Hg.

Hier was (bis — = 40,64 en c., = 340,6.
dt

Berekenen we hieruit n volgens de formule \a\\ van 't Hoi-f

1) Ber. 36. s. 1231.

-) De hoeveelheid Fe in puimsteeni aanwezig bleek van geen invloed Ie zijn,

daai' in een reactievat niet puimsteen en CIO j;evulil bij 4 J.'i'' geen diuksvcrandering

op'iad. Toch weid dezen keer, evenals bij Scuk.nck, liet ijzer uit bet puimsteen

verwijderd door reductie met Hj en daarop volgentle behandeling met HUI en uil-

koken in een So.xhJetapparaat.

Het Ni(N0a)3 bevatie oorspronkelijk veel ijzer doch werd daarvan geheel bevrijd

door de oplossing eenigen tijd in aanraking te laten mei \iCO3.

3*
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lo(l

<l'\ <l'\

dt dt

loei (t'i : c,)

n = 0,91. ')

2. Na (his ovci-luiud Ie /.ijn j^cworden, dat de reactie ook bij 445°

inoiiODtoli'i'iilair vcrlooiil, iichhcn wc een reeks meliiigen xci'imcIiI om
daaruit de reactiekonslanic te hcrckencn. Het r(>sultaat A\'as ais \-ol,ni

:
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keurigheid kon geschieden als vroeger, daar do reactiesnelheid nit

veel grooter was, kon de zooeven genoemde daling van k niet geweten

worden aan waarnemingsfouten. Zij ,wekte daarom het vermoeden op,

dat de reactie wellicht hij 445° merkbaar reversibel zon blijken te zijn.

Weliswaar had Houdoiakd ') gevonden, dat C"() in contact met den

door ons gebezigden katalysator l)ij 445° tottuil werd omgezet in

CÜ, en C, doch daar zijn methode niet zeer nauAvkenrig was meen-

den we dit resnltaat wel te mogen betwijfelen ').

Om ons zekerheid te \'erschaffen deden Ave de volgende |)roef:

We vulden den toestel bij 445° met C0„ en gingen nu na of er een

drnksvermeerdering optrad, iietgeen er op wijzen zon, dat de reactie

CO, + 0^2 CO verliep.

De proef nam allen twijfel weg, daar niet alleen zeer duidelijk

een druktoename kon worden geconstateerd, die na eenige uren een

paar cm. Hg bedroeg, doch ook na uitpompen \'an het gasmengsel

een hoeveelheid CO kon worden aangetoond, overeenkomstig de

waargenomen di'uksvermeerdering.

In tegenstelling met Boudouard hebben wij dus gevonden, dat de

reactie 2 CO = CO^ + C bij 445° omkeerbaar is.

Waarom nu gedurende de eerste 15 minuten tamelijk goei! met

elkaar overeenstemmende konstanten \\'erden \'erkregen, niettegen-

staande bij de berekening de omkeerbaarheid \an de reactie niet in

aanmerking werd genomen, ligt eenvoudig hieraan, dat de vergelijking

^ = ^,(^-.)-/-4') (1)

slechts zeer weinig \'ersehilt van

dx- = /cAA-.v) (2)

wanneer k., of .? of beide zeer klein zijn. l\ is bij 445° zeer klein en

dit is de reden waarom in den eersten tijd, waarliij ,c nog niet groot

is, voldaan werd aan de 2de vergelijking.

Door middel \'an de eerste vergelijking zouden we k^ kunnen

k,

berekenen, wanneer ons de evenwichts-konstante üT =: — bekend was.

Daar analj'se ons minder nauwkeurig toescheen hebben Avij getracht

K te bepalen o\) de volgende Avijze

:

Het reacticA^at werd opnieuw met CO gevuld, terwijl de tijd werd

1) Ann. de Gliim. et de Phys. [7] T. 24. Sept. p. 5—85 (1901).

-) Sabatier en Sendere.ns vonden totale omzetting tusschen 230° en 400'. Bul-

letin de la Soc. Ghim. t. 29 p. 294 (1903).

') Hier is aangenomen, dal ook de loaciic COo -|- G ^= 2 CO nionomoleculair

verloopt.
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gOiKitrci-d, ilit' \c'i-lio|i lu>sclii'n de \ nlliiiü,' en de i'crste jvlhv.iiii;', om
door o\lr;i|»olali(' den lu'^iii-druk U' kunnen vinden. De verliilting op

445° werd nn /.oolanu' voortirezet, totdat de di'nk na verloop van

eenige nren niet meer veranderde.

Uit begin- en einddriik kon dan K worden l)erckend.

Om nu uit te maken of' de einildrnk met een werkelijken even-

wielitstoestand corresiuJiKk^erde, werd (kvx'ifVk^ |)roef herhaald uit-

gaande van ('<>j. Was de eerste eindtoestand een werkelijk evenwicht

geweest, dan moest ook nu dezelfde waai'de \(ior 1\ gevonden worden.

Tol nu toe \(indeii we, dat dit geenszins liet geval was, docii

we aehlen hel onderzoek in deze riehting nog lang niet afgelooj)en.

We"~deelen hel alleen iued(>. om duidelijk te maken, waarom de

waai-den \(ior / iu onze laatste label luel gecorrigeerd zijn.

'S. (iaau we nu ovim' tol een kritiek van de proeven van Sciii'.NfK

en ZiMMi'.iiMANN, dan dient allereerst te worden opgemerkt, dat zij

huil NiO iiiel redueeerden met CO doch met H.^. Dat dit verkeerd

is spreekt van zelf, daar zich bij de reactie koolstof afzet en het

katalylisch Ni-o]iperv1ak daardoor \erandert. (ïaat men, zooals wij

deden, uil van Ni waarop van te voren reeds een laag kool is neer-

geslagen, dan is het duidelijk, dat liet opnieuw neerslaan van kool

tijdens de proef van veel geringeren invloed zal zijn.

In onze vorige verhandeling is trouwens reeds aangetoond, dal de

aetivileit van den katalysator door koolafzetting eerst vcrminilert,

doch len slotte practisch constant wordt.

(iaat men dus uit van Ni zonder koolstof, dan kan men ver-

wachten, dal / tengevolge der C-afzetting voortdurend zal afnemen.

De waarden van k door Schenck en Zimmermann gevonden zijn dan

ook alles behalve konstanten en \ertoonen een afname bij toename

van den tijd.

Om iia te gaan wat ile oorzaak \an het door Schen'ck en Zimmermann

gevonden bimokculair verloop bij 445° zon kunnen zijn, hebben ook

wij de proef genomen met puimsteen-nikkel, waarbij NiO was ge-

reduceerd met zeer zuivere w-aterstof ').

Ons allereerste werk was ook nu weer de bci)aling van de orde

der reactie.

1ste 111 e t i 11 g. Begindruk := 75(i,0 ui.ni. Hg
CO-druk na 3 min. = 528,H „ „

^^1
= 75,8 e, = 642,3

') Door olccti'oly^o van een NaUlI-oplortsinj; verkregen bij gebniikinnkintc ran

Xi-elcctroden.
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2'lp m e t i n "-. Hciiiiidruk 275,1 m.m. Hg
CO-ibnik lux 2 inin. = 210,9

r, = 243,0

hieniil volui n. = 0,9 ^).

'^^ = 32,1

Nadat liior in tegenstellüig mei SniKNCK en Zim.mkkmanx gevnndon

\va,s, dat de reactie ook met dezen kalalysatov H?(*//r</«c)/^^r///^//V verliep,

hebben we nog een reeks metingen verriclit om k Ie berekenen.

Gevonden werd het \oIgende ;

Tijd

in minuten.
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Uit <le besclii-ijviii^: van Scmknck on Zimmkkmann volt;;!, dat het niet

de geabsorbeerde waterstof') /.ijii kan. want deze werd alleen voor

de eei'ste serie proefneniiiifien in lniii ajiparaat gebraelit en de tweede

vertoon! een noii' sterker \('rl(i(i|i dan de eerste.

Welke dan die tweede storing geweest kan zijn, daarover kuiuien

we door gebrek aan kennis omtrent meerdere i)ijzonderlieden van

het onderzoek van Schknck en Zimmeijmann geen \erdere onderstellingen

maken.

Wat nu lininie plausibele verklaring betreft van den overgang,

die zij meenden gevonden te hebben van een nioiio- tot een binuilc-

cu/'iir \crloop, daarover moeten we no.n' hel een en ander mededeelen.

I^ \(i(ir het mondiiidleculair \crl(t()|) dezelfde onderstelling gemaakt

te hebben als wij (i.a,. opperden nl.

I CO = C + O
II co + o = co.,

zeggen zij hel xolgende:

Der Dissoeiation des Kohleno.xydes in seine Elemente würde dami

ein 0.\vditionsvorgang folgen. Spielt sich der letztere, wie bei dem
Sauerstoff im status naseens zu erwarten ist, mit sehr grosser Ge-

sehwindigkeit ab, welehe die Di.ssoeiationsgesehwindigkeit übertrifl't,

so lindcl man eine monomolekulare Reaclion. Sleigt iiei höherei'

Temperalur die Gesehwindigheit des l)issoeiations\'organges verhalt-

ni.ssmassig mehr an als die des Oxydationsprocesses, so fallen

schliesslieh die ^'organge zeitlich zusammen, und wir erhalten den

Eindrnk einer liimoleeularen ,/gekoppelten" Reaetion.

Anf diese Weise liisst sieli fiir die auirallige Erscheinung eine

plausible Ei'klarung geben."

Wat hierbij over het hootVl is gezien is dit, dat A'oor het geval

de reacties I + II op ons den indruk maken van een monomolecu-

hiire reactie, de tweede onmeetbaar snel moet verloopen. Is dit nu

bij kxgere temperatuur het geval, dan zal dit zeer zeker bij hoogere

nog zoo zijn, en al is nu de snelheid van de eerste reactie grooter

geworden, steeds zal, zoolang zij met meetbare snelheid verloopt, zij

en zij alleen worden waargenomen. Voor het ge\'al beide tenslotte even

groote reactiesnelheden bezaten, zouden zij dus beide onliieetbaar

geworden zijn.

Wij zijn daarom geneigd te beweren, dat hetgeen men o|) deze

wnjze plausibel kan maken dil i>, dat als de reactie bij lagere tem-

1) Wij vonden dal Hj dnor lijn verdeeld Ni zéér sleik wordt geabsorbeerd en

in 't luchtledig langzaam weer wordt afgegeven. Volgens Sabaïikr en Sexdeke.ns

[Cr. 134 p. öli — .jlO (19U2j] werken CO en Hj in contact met lijn veiileeid Ni

boven 20(r op elkaar in volgens de verg: CO + 3 H3 = CH^ + H3O.
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peratuiir inonomolcculair vcrlüopl het niet Ie verwachten is (hil l)ij

Iioogere temperatuur de orde van de reactie zal toenemen.

Resumeerende zijn onze conclusies deze

:

1. De omzetting van CO in CO., en C verloopt bij alle door ons

gebezigde temperaturen 256\ 310", 340° en 445° monomoleculair.

2. De reactie is integenstelling met de onderzoekingen \m\
BouDOUARD bij 445° omkeerbaar.

3. De evenwichtskonstante kon niet worden bepaald, daar we tot

heden zijn gestuit op het verschijnsel, dat uitgaande van CO en

CO, + C niet dezelfde waarde \oor K werd verkregen.

Amsterdam, Scheikundig Lal), der Universiteit, Mei 1903.

Physiologie. — De Heer Winklek biedt namens den Heer J. K.

A. Werthelm S.vlomonsox eene mededeeling aan: ul^<^ne nieinre

prikhelingswet" (VI''« mededeeling).

De getiilleu die tot grondslag dienden voor het toetsen van de

//[•rikkelingswet" zijn voor het grootste gedeelte ontleend aan de

hefhoogten bij isotonische spiercontractie. Bij een dusdanige contractie

verandert tijdens de duur der contractie de spanning \an een sjjier

niet merkbaar, en bij alle contractiën die behooren tot elke eidvele

serie bleef ook de spanning gelijk. Welke invloed heeft nu de grootte

van de i)elasting op de grootte van de constanten ?

Wij weten dat de liefhoogte verandert indien de spanning o\) eenige

manier gewijzigd wordt. De liefhoogte wordt in de formule, die de

prildielingswet voorstelt :

aangegeven door de constante A. Daar de liefhoogte tevens de hoeveel-

heid uitwendige arbeid aangeeft kunnen wij voorloopig zeggen dat

de ^4-Cünstaute zeker verandert, als wij de belasting wijzigen.

Omtrent de constante B is uit den aard der zaak niets bekend,

terwijl ik evenmin mededeelingen heb kunnen vinden omtrent de

constante C, die de drempelwaarde \'an den prikkel aangeeft. Het

is dus de moeite waard na te gaan wat er met de constanten H en

C geschiedt indien wij de belasting van den spier wijzigen.

Ik heb daarom een reeks van isotonische contractiën van kik\orsch-

spieren opgeschre\en bij klimmendcu piikkel. Steeds werd een gastro-

ciiemius-praepanxat gebruikt dat door nuddel van de zenuw geprildvcld

werd. De proeven zijn geiiomeii zoowel met uitgesneden sj)ieren als

met spieren, die op normale wijze met i)loed doorstroomd wei'deu :

hierbij k\\am geenerlei ondersdieid voor (.len dag.
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Als prikkel werd aaniivwciid do hul iiijisslroom vaii eoii coiiden-

.sator van 0,001 luikrofarad. I)i( gescliicHlile door neerdrukken van eeii

op eboniet pjenionloorden niorse-slentel welke den condensator in

verhindinü; braclil met twee pnnleii waartnssclicn ecu Itckciid elec-

triscli spaimin.irsverschil i)cstond : de ladingsstrooin \;ui den conden-

sator vloeide daarbij door de zenuw van hef praepai'aat. Hij liet

loslaten \au den sleutel ontlaadde zich de condensatoi'. Het veran-

derlijke .spanningsverschil wci-d verkregen door een rheochor'd met

nauwkeurig gecalibreerde platina-iridiunidraad, waardoor een grootc

accnmulator een constanten stroom zond. Door een veranderlijken

xoorschukclweerstand werd gezorgd, dat hef P. V. aan de einden

van'rlen I M. langen draad nauwkeurig 1 V'olf bedroeg. Deze span-

jiing werd vooi'tdurend gecontroleerd door een onlangs geijkte preeisie-

voltmeter van Sik.mens en H.m.skk. Elke millimeter van den draad

representeerde tlus 0,001 Volt. Door een nonius konden 0,1 milli-

meter gemakkelijk afgelezen worden. Elke millimeter stelde dus

meteen \ • een millioenste deel van een mierocoulomb. De stroom-

stooten volgden elkander op met tussclienruimten van 15 seconden.

Na eenige moeite is het mij gelukt een tweetal comjileete seriën

te verkrijgen, waarvan ik er een geheel heb uitgerekend : ik laat

deze hieronder \dlgen. Zij bestaat uit ö afzonderlijke seriën van 8

lot 10 contracfiën, bij een zelfden gastrocnemius genomen, doch in

elke volgende serie was de belasting vermeerderd.
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De gemiddelde font van een enkele waarneming bedraagt dus

Serie. I.
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3°. Dat de coëfficiënt B, praktisch gesproken, constant blijft bij

stijijendc bist. De gemiddelde waarde bedraagt namelijk 0.02052,

terwijl de grootste afwijking hiervan hoogstens 3.8% I)edraagt, terwijl

de waarschijnlijkste waarde is : 0.02052 ± 0.000395. De afwijkingen

zijn \erder onregelmatige zoowel naar boven als naar beneden, zoodat

een ideale techniek vermoedelijk had gevoerd tot een volkomen gelijk

blijven ^•an de aangroeiingsconstanfc bij verschillende belastingen.

4°. Dat de constante C, dus de minimale drempelwaarde stijyt bij

vermeerdering der belastuDj. Deze stijging hel) ik nergens in de mij

toegankelijke litteratuur \ermeld gevonden. Toch is ze gemakkelijk

te constateeren, ook zonder dat nieu een volledige serie schrijft, en

ze werd dan ook met zekei-heid vastgesteld binnen de hierboven aan-

gegeven grenzen \'an het experiment.

Omtrent de liierboven medegedeelde serie dient nog vermeld te

wortlen, dat ook nog een serie met 200 Gr. geschreven is die echter

te sterke technische fouten vertoonde om gebruikt te kunnen worden
voor een berekening der constanten.

Na de isotonisclie contractiën met verschillende lielasting zijn door

mij nog isometrische contractiën onderzocht. Ik meen mij te mogen
beperken tot de mededeeling van een tweetal seriën. De eerste is

afkomstig van de tweede gastrocnemins van denzelfden kikvorscli bij

welken de eerste gastrocnemins de bovenstaande seriën had gele\'erd.

Serie VI. Isometriscli.
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Serie VII. Isomotrisch.

487.0

'^
t'ber. J^geni. p

500 -!.«;? 1.6 +Ü.I17

550 5 5/i^^i 5.5 — O.U-ii;

600 8.091 8.3 + O 20'.)

650 9. ()(•)() 9.9 + O MM

700 10.639 10.2 — O WO

7.50 H.'24'i 11.1 _ O 1',l

800 11.015 11.

C

— 0.015

850 H.846 11.9 +0.054

900 11.989 12.0 +0.011

950 12.077 12.0 — 0.077

De gemiddelde font bedraagt : q geni. = 0.2it)().

De overeenstemming i.s ook hier weder \()ldoeHde om geen twijfel

over te laten.

Intiisselien is hel belangrijiv om op te merkeu <lat de hcteekenis

\un de coëHiciënt A zoowel als die van het effeet J'J een geheel

andere is als l)ij de isotonisehe eontractiën. Wij meteji hier met E
de maximale spanning, die de spier tijdens de eoidraetie verkrijgt,

terwijl .1 ile hoogste tijdens een maximale contractie bereikbare

spanning, voor die spier aangeeft. En ook dan blijkt de prikke-

lingswet een voldoend nauwkeurige voorstelling te geven van de

aangroeiing van het effect bij ])rikkeltoename.

Wij constateeren hier alleen het feit, zonder nader in te gaan op

de theoretische beteekenis ervan voor de kennis van het verloojj van

de isometrische spiercontractie.

Wiskunde. — De Heer Schoutk biedt, namens den Heer W. A.

Verslüys, eene mededeeling aan over: ifDc. s'mgulariteiten der

focadlliviniiie eener nihiitekronimc"

.

in \crhandeling 5 dei- K. A. v. W. Ie Amslcrdain, Doel Xlil,

hel» ik afgeleid eenige formules, die uitdrukken de singularileiten van

't ontwikkelbaar focaalvlak en der focaalkrommc in functie van de

singularileiten eener vlakkekromme.

Op dezelfde wijze is liet mogelijk de volgende formules af te leiden,

die uitdrukken de singulariteiten van 't ontwikkelbaar focaalvlak en
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dci- focaalkromme eener nüiutekiuiiuiie iii functie der singiilaritciten

dezer roiintekromme.

Zij (Ie ruimtekromme \an den graad fi, van den rang q, van de

klasse v ; Iaat haar aantal stationnaire punten zijn x, dat liarer station-

naire raaklijnen O. Veronderstel dat de ruimtekromme geen werkelijke

dubbeljjunten of dubbelraaklijnen bezit, en geen bijzonderen stand

inneemt ten opzichte van 't vlak op oneindig of ten opzichte van den

imaginairen cirkel op oneindig.

Dan zijn de singnlariteiten der evolute of der keerkrommc \'an

haar ontwikkelbaar focaalvlak (G. Darboux: Classe Remarquable etc.

p. 19) de volgende:

rang r = 2 (fi + q).

klasse, m = 2 q.

aantal stationnaire vlakken, « =^ '2 (r -f- O).

dubbel osculatievlakken, G = q'—9

—

(i—3 {v -j- 0).

stationnaire raaklijnen, r = 0.

dubbelpunten, ff^y. = ^ {(i—q) -\- v -\- 0.

dubbelraaklijnen, to = 0.

graad, « ^ 2 (3 ft -j- u -|- <9).

graad knoopla-omme, ,-v = 2 {y. -\- qY — JO ft — 2 q — 3 (r -\- 6).

aantal dubbelraakvlakkeii dooreen ]i)unt, 7/=2(f/-j-(>)^
—

-Aft—4o

—

{y-\-0).

stationnaire punten, |ï = 12 ft — 4 () — (5 [v -j- ff).

De voornaamste singnlariteiten der focaalkromme zijn -.

graad, n = 2 fj" + 4 ft 9 -|- p'^ — 11 ft — (> — 3 (r -f- 0).

rang, r = 4: (x q -]- q' — 4
f
j — 4 9.

aantal stationnaire raaklijnen r =z O.

klasse, m = (3 ft+ 2 r + 2 ö) (2 {i + (>) + 3 ft (>— 36 ft + 12 ?— (r+ö).

aantal • stationnaire punten, [> = 2 (3 ji -\- v -{- d) (2 (i -\- q)— 57 (i -\-

21Q — 27 (r + 6).

I, „ vlakken, « ^ 6 (2 ft -\- v -{- 6) (2 n -{- q)— 4 (i^—
— 2 fi (>— 2 p'— 1 07 ft + 47 9— 57 (r -f O).

Deze waarden vergelijkende niet de waarden der singulariteilen

van de rvüuite evolute en der focaalkromme eener \lakke kronunc,

ziet men, dat zij slechts daarin xei'schillen dal voor de klasse der

vlakke kromme gesubstitueerd is de rang der ruimtekronnne en voor

't aantal stationnaire raaklijnen 1 gesubstitueerd is {v -\- O). Hieruit

volgt dat de singnlariteiten der evolute en der focaalkronnne eener

ruimtekromme c dezelfde zijn als die eener \lakke kromme </, die de

projectie is v^an c op een willekeurig \lak uit een willekeurig punt.
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Plantenkunde. — De lieer C. A. .1. A. Ouüe.mans bicdl, uuk luimeiis

ileii Heer ('. .1. Koning, ecne medcüenling aan: „Over cciunwi/

onbekende, voor de Tid>ahshiltuiir verderfelijke Sclerotinin."

{Sderotinia Nlcoüanae Ori). et Koning).

De onderstaande luededeeling oiinal 5 |iara,i;rafeii.

Puntijrauf 1 geeft een relaas van liet bezoek aan de Tal)aks\'elden

op de Veiuwc en in de l'>(>tn\ve, in den lierfst van J!K)2, omstreeks

den tijd, dat met den pink \an de Tabaksbladeren begonnen werd.

/'(ir(n/raaf II is ge^vij<l aan een onderzoek \an de ziekte, \\ aar-

door de [)lanten waren aangetast: blijkbaar een fiingns, onder den

naam van ;/lvot" sinds gernimen tijd bekend, docli (nntrent welks

aard tot hiertoe geene openbaringen waren gedaan.

Paragraaf III geeft een overzicht \an de proc\en, met de Selerotia

\an den fnngns genomen.

l\iriii/riiif/ rV handelt o\er het anatomiscli onderzoek der Selerotia

en de daarnit \oortgekomen Sderotbiia.

Paragraaf V maakt den lezer bekend met de uitkomst \an eenige

biochemische onderzoekingen.

Paragraaf Vf geeft eenige wenken ten beste, wier nakoming de

natleelen, na 't bezoek \an Selerotlnia Xicotlanae te verwachten, kan

voorkomen of temperen.

1. HEZOKK AAN ÜK TABAKSVELDKN.

Met het doel, den oorsprong der welbekende vlekken en spikkels

op gedroogde Tabaksbladeren meer \an nabij te leeren kennen, ^ver(len

door een onzer, in September 1902, aan de Tabaksvelden op de Velnwe

en in de Betuwe onderscheidene bezoeken geliracht, die des te loonender

uitvielen, daar zij de ongezoclile gelegenheid openden, kennis te maken
met een tot hiertoe niet nauwkeurig omschreven kwaad, dat zeer veel

schade berokkende en dus een nader onderzoek alleszins waard was.

Bij die bezoeken werd de aandacht allereerst getroffen door het

feit, dat de onafzienbare kweekvelden door boonenhagen in kleinere

^ierkante perken \'erdeeld waren, en dat die hagen gedeeltelijk van

Pronkboonen {Phaseolus coccineus = I'h. nndtljlorus) en gedeeltelijk

van Krombekken (verscheidenheid van Pkaseolufi vulgaris Savi) waren

aangelegd. ^) Hoog opgeschoten, werden deze planten uitnemend in

1) Blijkens bij de Tabakskweekers zelven ingewonnen berichten, is het aanleggen

van boonenhagen — en wel bepaaktelijk van hagen van „Pronkers" of „Pronk-

boonen" en „Krombekken" — als windbrekers, sedert menschenhcugcnis op de

Tabaksvelden in gebruik. Hiermede in overeenslemmipg werd daarvan ook reeds

melding gemaakt door wijlen den Hoogleeraar van Hall, op blz. 60 en 61 zijner

van 1855 dagteekenende „Landhuishoudkundige Flora."



( 49 )

staat geacht, liiclitstroomen te keei-en en dus een beschiittendca

invloed tegeji afwisselende winden te oefenen. Tabaksbladoren toch

zijn, door linnne groote oppervlakte zoowel als door Inin tcedcren

bouw, tegen verplaatsing van liichl weinig besland, lielgeen reeds

daaruit blijken kan, dat het door den w ind schuren of wrij\eji van

het eene l)lad tegen het andere, \vfiidvleurige plekken, kneuzing der

weefsels, ja zelfs \erlies van sidistantie ver\vekken kan.

Hoewel n>i de methode om de Tabaksplanten tegen wiudsloolen

te beveiligen blijkiiaar goed gekozen was, bleek toch aan de planters

zelven, dat het bezigen daartoe van twee verschillende soorten van

Pluiseolus niet verstandig was geweest, omdat zieke Tal)aksplan-

ten veel nienigvnldiger voorkomen l^innen Pronkhoon- dan bimien

Krombekhagen, en zulks, xolgens het zeer zeker juiste oordeel der

vakmannen, tengevolge daarvan, dat Pronkboonen haar blad veel

langer blijxen behouden dan Krtimbekken, en dat laatstgenoemden

hunne bladeren reeds in September en October begiinien te verliezen,

als wanneei- het reeds vi'ij vochtig kan zijn, terwijl dit versciiijnsel

dan bij de Pronkboonen nog niet valt waar te nemen. Hiermede

in \erband kunnen dan ook zoowel de doorweekte grond als de

vochtige ))lanten veel beter droogwaaien binnen de Krombek- dan

binnen de Pronkboonhagen, en wordt, in overeenstemming hiermede,

het //rot" (in vochtige jaren) dan ook altijd veel sterker liinnen de

bebladerde, dan binneii de bladerlooze hagen gevonden.

Een ander nadeel van de Pronkboonen bestaat hierin, dat hare

bloemtrossen in de maanden Septemlier en Oclol)er nog lang niet.

zijn afgevallen, zoodal deze, na afgeleefd te zijn. nici /.elden op de

Tabaksplanten terechtkomen, en, door- en doorweekt, in de biad-

oksels en elders blijven hangen, nm. als iialte sponzen, de kieming

\a]i conidien of sporen in di' hand Ie werken.

Hij een bezoek, Oj) tien S?''" Sepl. 1902 aan de Tabaksvelden

van den Heer N. van Os te Amerongen, geijrachl, werden vele aan

//rot" lijdende planten aangetroffen, als hoedanig de planters exem-

plaren mei slap neerhangende, glibberige bladei'en en wankleurig

gevlekte stengels l)escliouwen. Voor de juistheid van deze opvatling

pleitte de ondervinding, dat zulke bladeren of stengels zeer aan-

stekelijke eigenschappen bezitten, en dal één enkel ziek l)lad, onder

een groolen iioop gezonde op een kruiwagen naar de droogschuur

gel)racht, in ééne nacht gemakkelijk een vijftigtal andere kan aan-

steken. Eenig denkbeeld van de krachlen, die hier werken, werd

echter bij de vakmamien niet aangetroifen, zoodat het eeniiie middel

om lot een wetenschappelijk besluit te komen, besiond in hel mede-

4
Verslagen der Afdeeling Xatuuik. UI. XU. \'\ I'.IOS 4.
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nemen \;ui /.ickc planlciKleelen en liet l)e.s(u(lc'('n'ii (l;mr\aii in liet

lahoratoi'inin.

Middclcrwijl liad eeae Noorlnezcllc wandeling- door de Taliaks-

veldeii aan hel licht .ü-eliraclil dat iiicii niet, /.ooals ooi-sproidvclijU

vermoed werd. met eene l)act('i-ir-. maar met eeue sclei-otiiim-x.iekte

te doen liad, daar o|i verscliillendc plaalsen \aii liet teri-eiji : hier

in meei'dere, (hlar in ndiidere male, vlekken van een \\ il pluis op

hkideren en lakken, en daareid)o\en uroolere of kleinere zwarlc

korrels ^evdiidcii werden, in die di-aden ,<i'e\\ ikkeld ot' daarop neder-

lig'gend, zoodal, op j^rond \aii andere w aarnennn,i;-eii, elders gedaan,

de Avaarschijnlijkheid zieh opdrong, dal die z\varl(> organismen, oiider

gesehiktc omslandigheden, eene aseusdragcnde generalie /.ouden kun-

nen voori brengen, uit welker morphologisolie eigensehappen de pLiats

van den limgus in het sjsteeni en zijne identiteit, dan wel zijn ver-

sehil met andere, van \roeger iiekende vormen, zon kunnen worden

afgeleid.

De rijkste oogst van proef-voorwerjieu werd oj) lie Aochtigste

plaatsen, d. i. in ile iioeken van Pronkboonhagen verzameld, terwijl

omgekeerd in de nabijheid der Krondiekhagen dikwerf geene enkele

korrel te ^'inden wa.s. Daar, waar bloemen of bloemtrossen van

Pronkboonen in de oksels der Tabaksbladeren bekneld zaten, werd

zelden te vergeefs naar sclerotiën gezoeht, en liet is wel te Itegi'ijpen,

dat oningewijden — teelers en werklieden — in den waan verkeerden,

dat de bron van alle kwaad in de Pronkboonbloesems gezocht moest

worden.

II. ONDKRZOEK NAAK UK Zn-'.KTK, WAAKUOOK UK PLANTEN WAREN AANGETAST.

Op \(>rscliillende dagen in Sepli'inbei' 1902 werden, zoowel \an de

Tabaksvelden als uit de droogschiireii, zieke stengeldeelen en bladeren

mede naar huis genomen, en wel aldus, dat elk blad en elk sten-

geldeel afzonderlijk in eene gesteriliseerde buis ovei'gel)raeht en, in

hel laboratorium, in eene gestei-iliseei'de glasdoos boven vochtig liltreer-

papier \\cvi\ neergezet.

Hij eene tenipi'i-.itimr \aii '22° V. was, reeds na 24 uur, eene

duidelijke verandering l)ij alle voorwerpen waar te nemen, in zoo

verre zij een ijl, glasiielder, rijk verlakt mvcelium hadden ontwikkeld.

Hij eene lagere temperatuur had zich hetzelfde verschijnsel, hoewel

minder krachtig, voorgedaan.

IS'a 3 X "'^'i ">'!' werden, onder de noodige voorzorgen, kleine stukjes

van het verkregen draadnet op montgelatine overgebracht en bij 22°

C. weggezet. Reeds na 24 uur wnn de wasdom dier stukjes zoodanig
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toegenomen, dat het inogelijk was, na een tweede etmaal, van den

rand der thans tot 3.5 cent. middellijn uitgegroeide schijfjes, nieuwe

stukjes weg te nemen en oj) versch bereide moutgelatine te enten.

Op deze wijze Averd l)innen lietrekkelijk korten tijd eeue voldoende

hoeveelheid reinkulturen verkregen.

Daar o\er gezonde tahaksplanten rnimscliodts te beschikken viel,

bestond de mogelijkheid, het \lokkige materiaal daarop over te

brengen, en de geïnfecteerde blad- en stengeldeeleii naar \ochtige

glasdoozen bij 22'^ C te doen verlniizen. Ook thans weder was een

begin van groei na 24 uur merkbaar geworden.

De reinkulturen op de mout-gelatineplaten namen m(»er en meer

in uitgebreidheid toe, schijven Aormend, die reeds na drie dagen eene

middellijn van 8, en na 4 dagen van 13 centim. bereikt iiadden.

Langzamerhand werd de moutgelatine gepeptonizeerd en zag men,

op een kleiner of grooler aantal plaatsen, minder in het midden dan

wel aan den rand der schijven, witte, glanzige puntjes ontstaan, die

druppels eener kleurlooze. kristalheldere vloeislijf afsclieiddeu, docli

niet langer dan 12 uur noodig hadden om in zwarte stip])eu te ver-

aiuieren. Ook deze zetteden het proces der drnppelvorming nog eenigen

tijd voort, om, na nog iets aneer in omvang te zijn toegenomen, in

kortere of langere, rolronde of hoekige lichaampjes te veranderen,

wie het duidelijk was aan te zien, dat zij tot de rubriek der scle-

rotia behoorden. Meer en meer Aaii de hyplien oiiafiiankelijk gewor-

den, die ze aanvankelijk omspanden, konden die zwarte lichaampjes

thans zonder gevaar \oor beleediging worden \veggenomen, en bleek

het dat zij tot een ma.vimum vaii 10 mill. in lengte en 5—6 mill.

in dikte waren toegenomen.

De infectieproex'en met de onderck^elen der levende Tabaksplanten

gelukten allen, e\enwel onder beding, dat de entplekken zeer vochtig

werden gehouden, door ze \>.y. met propjes doornatte ^vatten of fijne,

met water doortrokken lioutwol te omwoelen. De aangetaste weef-

sels werden ook hier \vankleurig.

Uit het bovenstaande mocht worden afgek^id, dat de op nioulgelatine

gekweekte fungus niet \'an dien der Tabaksveiden xerschilde, iets,

w^at later ontegenzeggelijk lileek, (oen uit Iteider sclei'Otia dezelfde

Scicrotinin gewomien werd.

Eene bijzondere vermelding \erdieiu, dal de op numigelaliuc voort-

gebrachte mvceliuinplaten, die tol scleroliumvurmiug waren ovei--

gegaau, liuilenilicu op verschillende plaatsen dofwill(\ korrelige vlekken

liaddeu \oorlgebraclit, die, bij microscopisch onderzoek, bleken te

bestaan uit: 1". kluwens van tlescli- of kegehormige conidiojtiioren,

door overeindstaande of opstijgende hvpheu gedragen, en 2". eene

4*
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menigte ten doelo los vei'siireide, ten deele l<ti liddpiMi np i'lkaiir

gedronucii. \ri'('iii(ls()()i-|ige, tegen dt' draadxoi'niiur (•ellen aanucdi-ukle

kristallen.

De kleni'liio/.e coiiididiilioi-en waren 12— 1() ji hoog (mi 4—5 f/ breed,

en bestonden nil een i'dlrond. naar beneden een wciniu' nanwer loe-

loopend liehuani, een dniuieren korten hals, en een i)olvorinigeii top,

welke laatste den hals sleehts even in breedte overtrof, en liolvorniige,

klenrloozo eonidiën van 2.5
f
j nuddellijn vooi'tbraehl, die, in den

begiinie li>l korie snoeren vei-bonden, spoediü- uit elkander weken

om een /.ellstandig leven te begünien.

De kristallen en andere, dikwerf gestreepte, lieliaanipjes, niet in

cellen 0|)^-esloten, \eelvornug, van afwisselende grootte, oplosbaar in

^'(>rd^nd y.onl/.nur, niel aelilerlalinii' \aJi een sirnehnirldd/.en neerslag,

bleken alias lot hel yebied dei- „ealeos|»lieriten'" te behooren : orga-

nisohe kalkverbiiidinucMi, door wijlen den Hoogleeraar P. llAiiTixo in

1872, in cene 4°. \'ei'liaiideling der Kon. Akad. van Wetenschappen,

onder den titel van: ,,]Morphologie Svnlhéliqne sur la prndnclidii

artificielle de qnelcpies forinalions calcaires organiqnes" in het licht

gegeven.

Het konde met belw ijt'eld worden, dal deze calcosi)herilen tot den

fnngns in geen verband stonden, maar door de gelatine waren voort-

gebracht, terwijl omgekeerd, het voortbrengen van eonidiën het bewijs

opleverde dat de nieuwe Sclcrotbiia, evenals andere soorlen \an het-

zelfde geslacht, beliah-e door ascosporen, zich ook dotjr eonidiën

konde vermenigvuldigen.

Op de moulgelaliiie|)lateii, die aan de luciit boven de Tabaksvelden

en in de droogscluiren waren blootgesteld geweest, ontwikkelden zich,

onder de gunstigste toestamlen van het laboratorium, dezelfde scliim-

melvlekken, die <i|i de velden aan stengels en bladeren de aamlacht

getrokken hadden en later kunstmatig waren vermenigvuldigd, en,

wat nog belangrijker is, iets later dezelfile soort van Sclerotia, wier

kieming en verdere ontwikkeling tot hekervorming leiden zou.

Het is luet in hel minst l\\ ijrelachliii', dat de in de biehl /,\\cveiide

eonidiën, op de gelalineplaten neergestreken, de besmetting en de

daaruit voortgesproten verschijnselen hadden teweeggebracht, zoodat

de laatstgenonien proeven een helder licht wer|)en op de mou-elijkheid,

dat uitgestrekte Tabaksvelden in zeer korten tijd verniehl kumien

worden, zoodra slechts, (inder het heerschen \;ui een builengewonen

vochtigheidsloesland der iuehl, hier of daar een plekje schimmel

gelegeidieid heeft gehad hare ib'aden tot ontwikkeling te brengen.

Men leert er tevens uit, dal de meening \an von Tavel (VergL Morph.
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der Pilze, 1892, p. 105): „Es (die Arten von Selevotinia) siiid parA-

sitische Pilze, deren Sclerotien im Iiinerii der Pflanzentheile sicli bilden

ganz naoh Art eiiier Chiriceps'^ — \oor Sclerotinid Nkotianae niet

kan worden toegelaten , en dat hier eene exogene de endogene

Sclerotinnnorining \oi-vangeii iieeft.

III. KWKEKPKOEVEX, TOEGEPAST OP öCLEROTlUxM NICOTIANAE.

De Sclerotia, wier ontwikkeling men wenschte na te gaan, werden

afwisselend in zand, tninaarde, boschgrond en bladaarde l>egra\en,

en in daartoe gesehikte soliaaltjes, \oor een deel in liet liclit, \oor

een ander deel in het duister geplaatst, en, na behoorlijk bcNoclitigd

te zijn, aan verschillende temperaturen, waaronder ook die van 22° C'.,

blootgesteld. Niet vroeger dan 6 weken later werd het eerste teeken

van nieuw leven waargenomen, en wel in den vorm van nun of meer

talrijke zwartbrnine heuveltjes met een lichter gekleurden top. Het

vroegst ojieidiaarde zich het \erschijnsel in de schaaltjes, die, met

boschgrond ge\nld, in het licht i)ij 15" C'. waren neergezet, waar-

tegenover eene temj)eratuur \an 22" C. de ontwikkeling scheen be-

lemmerd te heliben. De kuituur in zand Ideef steeds achterlijk. De
heuveltjes namen gaandeweg den vcumh van staat;jes aan, doch hadden

het niterlijk \an dunne, over de o[)pervlakte heengebogen steeltjes of

draden eerst na 0-4 maanden bereikt. Deze laatsien bewogen zich

in de richting van het licht.

Het aantal draden verschilde zeer voor de \ erK-hillende korrels

(Fig. 2 en 5), doch overtrof het getal 20 niet. De intensiteit van

den groei was in den beginne al zeer gering (2 mill. in 40 dagen)

en had zelfs tusschen Nov. 1902 en Febr. 1903 weinig te beleekenen.

Toen echter namen de draden snel in lengte toe en l)ereiklen in

Maart ielfs eene afmeting \an 6 centim.

Terwijl de dikte der uitspruitsels zeer lang onveranderd geble\-en

w'as, begon er eindelijk (in Maart) eene merkbare zwelling zich aan

hun vooreinde te vertooneu, welke van knotsvormig, afgerond en

gesloten, zooals zij oorspronkelijk \vas, zich weldra in een ietwat

opgeblazen hals (apophyse) en een breeder schijf\oi'mig sluitstnk

verdeelde, welk laatste men gemakkelijk als een geopend, ondiep

apothecium met een eenigszins naar iiimien omgebogen rand herkende

(Fig. 8). De juistheid dezer diagnose bleek, toen het nukroskopisch

onderzoek de aanwezigheid van sporenhoudende asci en parajihysen

in het schijfje aan het licht had geliracht (Fig. 9).

Een enkel Sclerotium bleek een zestal goeil ontwikkelde apothecia

en daarenboven nog eenige dwergachlige staafjes te kunnen dnxgen.
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Oiilieji'raxcn Scici-olia diilw ikkclcu zich niol xerdof, al lilijxcii /ij

op licl lied \aii iiivcciiuiiuli-adcu i'iisUmi, dal iicii hoeft \'Oürti!,'ein'acht.

Kidluioii iii IV'lri-sciuiaiijc's werden xooi- hel iiieereiuleei door liac-

teriëii Ie lii-diide uerielil.

Stukjes \aii een \i-iielilsteel, uit een in humus lie.<ira\eii S(der(iliuni

opjiei-c/.en, uaven, up niout.uehitine neergelegd, aanleiding tot de ont-

wikkeling van wille kussentjes, die, op hunne heni-t, soms weder

na 8 dagen Selerotiën voorthraehten. Slukjes wit Selerotinnivleesoh

gedroegen /.ich op dezellde wijze.

De sciuninielgeneratie groeit op montgelatine zoowel als o]) stukjes

d(M' Tabaksplant zeer snol hij 22" ('., hoewel haar teni])eratuur-o|)liunnn

hij ongeveer 24" C. gelegen is. l'.ij 37" ('. staal i\c groei stil. 'i'us-

sêheii de 15" a 20" C. gelukt de onlwikkeling nog \i-ij voldoende.

IV. .\NAT0MrSClI ONDERZOEK.

T)e schiuiiucldi-adcu, welke op hel \eld aan de op|ier\lakle der

groene plauleudeeleu zich onlw ikkeh^u eii waaruil later de ScK'rolia

te voorschijn komen, groeien gelijkelijk naar alle richtingen en vornu'u

zo(') allengs wille schij\en, die langzamerhand in uuddoliijn toenemen,

om leii slotte een gemiddelde hreedte van 2 eentim. te hei'eiken.

Deze draden zijn kleurloos, 2 fi dik, sterk verlaki, herhaaldelijk

geleed, met tijn-korrelig protoplasma gevidd, en hier en daar van

\ijfniaal dikkere draden \ergezeld, wier heteekenis niet kon worden

nagegaan.

Uit do dunnere, kruipende di'aden richten zich andere omhoog,

waai-aan: hetzij meer o}) afstanden, hetzij meer op hoopjes, fleseh-

of kogel\()i'mig(> organen zich ontwikkelen, die met do afsnoering

\an eonidiën heiast zijn, en dientengevolge den naam van conidio-

phoron verdienen. Zij zijn genuddeld 15 ft hoog en 3.5 fi hroed,

en hestaan nit een buikig, naar heneden een weinig smaller toeloo-

pend lichaam, een korten, dikken hals, en een bolvormigen top, die

den hals slechts even in dikle overli-el'l. Uit den hol- of knopvor-

migen top komen kleurlooze, hoh'oi'iuige cojudiën \an 2.5 ;( mid-

dcUijn te v^oorschijn, die elkander zoor spoedig loslaten, doch wier

vermenigvuldiging zeer lang aanhoudt, zooals uit haar buitengewoon

groot aantal mag worden afgeleid.

De Selerotia, zwart van buiten, wil van binnen, wijken, wat hun

h()uw betreft, weinig \'an hel gewone ty])e af. Zij liestaan uit een

psendoparenchym, welks cellen in het midden der korrels wat ruimer,

naar buiten wal nauwer zijn ; verschillende, \eelal verwrongen vormen

te zien geven (Fig. 7), zeer dikke wanden hebben, en door geene



r 55 )

iiitcrcellulairp ruimten gesoheide» zijn. De wanden der meer opper-

vlakkige cellen zijn zwart, die der meer inwendig gelegene kleurloos.

Rust een Sclerotiunr met een gedeelte zijner oppervlakte tegen het

glas eener buis of doos, dan is de zwarte kleur daar niet tot ont-

wikkeling gekomen.

De sporend ragende generatie (Fig. 8), die ouder gunstige omstan-

digheden uit niet te oude Sclerotia voor den dag komt, en uit een

langen, draadxormigen steel en een miniatmn-bekertje bestaat, geeft,

wat den eersten l)etreft, korte, cilindrische of zuilvoi'inige, nauw
aaneensluitende eellen te zien, die aan de oppervlakte zich ruggelings

ombuigen, doch daarbij een knots- of retortvorm aannemen en met

haar breedste gedeelte naar buiten gekeerd staan. Zij zijn liclitiiruiu

getint en geven aan de stelen en bekers een liijzonder voorkomen,

alsof zij met vlokkige schulilien bedekt zijn.

Het hymenium bestaat uit asci en talrijke, licht opeengepakte para-

l)hysen, waarvan deze een weinig boven gene uitsteken (Fig. 10).

De asci zijn buisvormig, afgerond van top, ongevoelig voor iodium,

160—180X6

—

"ï
,«, en bevatten in hun 7, iiovenste gedeelte 8 een-

rijige, hellende, kleurlooze, ovale sporen. De paraphysen zijn naar

voren slechts even gezwollen en bijna kleurloos. Kiemende sporen

werden niet gezien.

V. BIOCHEMISCH OXDKRZOKK.

Om de levensvoorwaarden van Sderotmin NicotiniKte te onder-

zoeken, werd de fuugus gekweekt op en- in \erschillemle \oedings-

stoUen van bekende samenstelling.

Daarbij l>leek in de eerste plaats, dat de aanwezigheid van \rije

zuurstof \oor zijn groei een bepaald vereischte is : bij de anaërobe

culluunnethodeu volgens Bichner en LiBORirs, had er geen spoor van

ontwikkeling |)laals. Niet onwaai-schijnlijk is dit ook de i-eden, waarom
het mycelium slechts uiterst traag groeit in voediugsvloeistotFen, waar,

zooals van zelf spreekt, de hoeveelheid zuurstof diidei- tle ojipervlakte

gering is.

Daartegenover bleek de zwam zeer snel te groeien als zij geënt werd
op moutgelatine, moutagar, of ook op, bij hooge temperatuur, gesterili-

seerde blad- en stengeldeeleu van de Tabaksplant. Er ontwikkelde zich

ilaii een vlokkig, hier en daar in de lucht zich verhelVeud mycelium.

Onder de oppervlakte van vochten of filtraten, van blad- of stengel-

deeleu verkregen, vertoontle zich, na enting met den fungus, slechts

een armoedig, wolkachtig mycelium. Zoodra evenwel een gedeelte

hiervan den vlooistofspiegel i)crcikt had. werd zijn groei veel krachtiger.
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In soiiiinige go\all('ii onlslond er daii zelfs een drijvend scleroliiiin.

Vooi'ls word iiaiicgaaii, welken invloed do reactie der voodings-

\i()ei,sl()f uiloefont. In eeiie dplossinu \an 0.1 "/o kalinm-salpetor,

0.5% o-lucosc, 0.050 7,, ina-iie>inni>nlfaal en 0.050 "/„ kalinniiiK.iK.-

])li()s|iliaal. die xoni- den Inngiis assiniiieerl)are koolstol' en stikstof

beval, \erdraagl Sclerntiiiid .Virotianae sleelils vrij znnr of alcali.

De znururens ligl hij deze ()|)lossini;- onueveer l)ij 1 eAP. \ ,„ nornuial

ZN\;i\-el/. u|> 100 rM'. \ Joeislof, en de alkaligroiis i)ij 0.5 c-M'. Vi„
iini-inaal knliliydi'aal. Heide griMi/.en zijn niel sclier|i aan Ie goNen,

daar de hnigns in Jjovengenoenide oplossing niel dan langzaam znnr

voorlhrengl. iüj 1.5 cAP. '

'\„ n. zwax'eizunr lieefi er \-olslrekl geen

groei meer plaals; liij de .-dealisclie oplossing was do grens niel scherp

aan Ie ge\-en.

A'erder werd nitvoerig nagegaan, welke verhindingen der zwam
als koolstof-, en welke als slikstofvoedsei ten goede konden komen.
Als koolstofvoedsel bleek glucose, als stikstofvoedsel salpeter, in boven-

genoemde concentralio, hel hesl Ie voldoen. Ammoninnniilraat, oen

zeer goed stikstofvoedsel, was bij de aanweziglieid van alcaliën nalnur-

lijk niel lirnikliaar.

iJij do \ ordoro proexon werd de salpeler door eene gelijke lioo-

voelhoid (O.J "/„) \an de Ie onderzoekon stikstof\'erl>inding, (d' de

glucose door de te onderzoeken koolslofxorhinding, in dozoHdo con-

centralio (O.J "/„) vervangen.

a. Stilstofrof<ls('l.

Dq stikstof word don fnngus aangeboden in den vorm van kalimn-

nilraal, kalinmnitriol, aninioninmcldorido, ammoninnniilraat, ammo-
iunm|ihos|iliaal, ammoninmsnlfaat, annnoniumcarbonaat en ammoniak.

Het best voldood aminoiniiinnil raat . Hij ^V^ andore stollen viel weiiug

voi-schil op te merken. Yan ammoniak, dat in zeer kleine lioeveel-

h(>ileii werd tooge^'oegd, werd zoo goed als niets geassinnloerd.

\an de anndolichamon, di(; algemeen als goede slikstofbronnen

\ oor l'nngi bekend staan, xoldedcMi ook thans : glycocol, asparaginc,

asparagineziinr, alanine, Ivrosine on loncine.

\-A\\ iireinn, kroalino, parabanznur (mi nrineznnr heeft de stikstof

sleehls geringe voedingswaarde. LMl laalstgonoenid lichaam kan ook

de koolstof goassinuleerd wdrden.

Onder tle ai'onialisclie lichamen, kan alleen aan de stikstof dei'

ammoinumzoulen xoedingswaai'ilo worden hjogekend; onder de pyri-

dinodorivalen alleen aaii de stikstof dor kern, aan de koolstof echter

niel. Om ^U-n fnngus lol oniwikkeling Ie brongen, moet hier dus

ulncose aan hot \()edingsmi(ldol worden toegevoegd.
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Nicotine Ican, als vrij alcalnüle, nocii als stikstof-, noch als kool-

stofbron dienen.

Is er assimileerbare koolstof ^oorllan(lell, dan wordt de stikstof

verhndkt uit de anunoiuunizonteii van: zuriiiuv.nnr, appelzunr, wijii-

steenzuur, citroenznur en lien/oëznnr; het uiiiisl uil l)arnstcen'/.iu-en

ammoniak.

I ) . Koolstofvoedsel.

Van de znren der veti'ceks iieefi alleen a/.ijn/.iun- in zeer verfhniden

staal (0.050 "/„) koolstof\oe(üngs\\aarde.

De meerwaardige alcoholen /.ijn sleclile koolsti)fi)roinien, /.ooals

een on(KMzoek omtrent glvcerine, eivlhi-ict, uiaimiet, soriiiet, a(h)uiel

en dniciet aan het licht i)racht. Het minst voldeed sori)iet, eji ook

glycerine, \oor vele fnngi een goed koolstofvoedsel, vohhi-ed hier

slecht. Melkznnr, in zeer kleine iioeveelheid, konde als koolstof-

voedsel dienen.

Zeer verschillend gedroegen zich de snikers. Zooals reeds werd

meegedeeld, staat de glncose in \oedingswaarde bovenaan. Verder

werden onderzocht : arabinose, xvlose, saccharose, frnctose, maltose,

lactose, rafiinose en melibiose. \ an die allen hadden alleen xvlose

en arabinose eenige waarde als koolstofbron. In alle andere oiilos-

singen \verd slechts een spoor van groei waargenomen.

Hoe\vel niet zonder moeite kon de fiingns toch ook koolstof imi-

trekken aan cellnlose. Op tiltreerpapier met bovengenoemde \oedings-

oplossing, doch zonder glucose, bevochtigd, ontstond een sneeuwwit,

wollig mvcelinm. Ook uit inuline kan koolstof verkregen worden.

c. Stikstof- en Koolstofroedsel.

Verder komen als gemengde koolstof- en stikstofbron in aanmer-

king: asparagine, asparagineznnr en alanine. Door toevoeging van

kaliumnflraat, verbeterde de groei meer bij asparaginezuur dan bij

asparagine, wat waarschijnlijk moest worden toegeschre\en aan de

beide car!)()xylgroepen, die als koolstofbron werkzaam waren.

Ten slotte zij vermeld, dat ook pepton koolstof zoowel als stikstof

kan leveren, maar dat de stikstof\ocdingswaarde hier \erhoog(.l wordt

door de toe\'oeging xan glucose.

In oNcreenstemming met de iiilknnislen van Ki.khs, werd gcxoiidcn,

dat een hooge voedingswaarde der vloeistof van invloed was o|) de

vorming van Sclerotia bij alanine, leucine, asparagineznni' en glucose.

Deze lichamen vertoonden zich, onder de genoemde gunstige voor-

waarden aan de opperxlakte der vloeistof na ongeveer een drietal

weken.
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\'l. Wl'.NKKN TI'.U VOOR\OMINf; VAN IIKT ONTSTAAN DKI! S e 1, K I! O T 1 N I \-

ZIKKTK (//ROT") Ol' l)K TAIiAKSVKI.UKN.

Daar een vocliligc groml eii eciic voclitige lucht beiden volstrekt

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het „Rot" ot' do Srli'rothiiii-

ziekle, en deze, in vochligc; jaren zieh vertoont omstreeks den tijd,

dat met (k^ii pluk t\rv Tal)aksbla(lei-en worch liegonneii. zoo is lid,

om vi'oeger vermelde redenen, Nolslrekt noodzakelijk, den aanplant

van Pronkhoonen [Pluiseohts vocciiwus, ook "wcl /'. nnillijlorutf ge-

he(>lt'n' op de Tabaksvclden te weren of af te sohaflen, en enkel

dien \an Kromliekken {Phnseolm valjdris Savi) toe te lalen oi' te

bestendigeji.

Voorts worde zorg\ nldig toegezien, dal de slap neerhangende of

mei de minste hoeveelheid wil |»Inis bezette bladeren of lakken vcr-

wijck^rd worden en \erbi'and.

De naar de (b'oogsehnreji o\ergebi'aclili' liladiM'en iiehooren oiunid-

dellijk nil elkander gelegd en Ie drogen worden gehangen. Verdachte

iiladeren worden nilgescliolen en \'ernietigd.

DIAGNOSIS LATINA.

S e 1 e ) o I i 11 i a X i e o I i a n a e I >nil. el Konintj. — Sclerotüs ad super-

lieiem caidinni cl folioiiiin |)rimo in compagine densissimo füornm

niycelii ni\eornni alisetindilis, celeriler niole augentibus, niox itaque

expositis, taudenique a substralu decidentibus, extus nigris, intus albis,

nnne snltglobosis, tune iternm oblongis, lÜ maxime mill. loiigis, 5—

6

mill. maxime crassis, tereiibus vel subangulosis. — Ascomatibux plu-

rimis (nsque ad 20) ab nno eo(himqne sclerolio in'oirnsis, longe sti-

pitatis. tenerrinüs; stipite üliformi, tcreti, flexuoso, 4—6 eentim. longo,

y,^ mill. crasso, deorsum scai)ro, snrsum laevi, snmmo obesiore, sic

nt ascoma satis longe apophysalum videatur, una eum aseoniate

pallide fuscescenie, tloecoso-sqiiamuioso. Aacoindtc proprio ininimo,

primo coniformi, clauso; dein p. m. e.xpanso, perforato ; tandem pa-

lelliformi, late aperto, 0.8 mill. in diam., 0.2 mill. alto, margine

inciirvato. — Asci;^ cjlindricis, apice rotundalis, iodo haud caerules-

cenlibus, deorsum l)reve stipitatis, 160—180x6—7 fi, paraphysibus

obvallatis, octosporis. — Sporidi/s ellipticis, 5—7x3—4/t, in partibas

ascornm 'W supcrioril)us ol)li(pie monostiehis, levibns, hyalinis.

Pnmphy.-iibu.'i liliformil)us, summo sulielavalis, numerosissimis, dense

congcstis, ascos liaullo superantibns, 27, ft crassis, protoplasmate

dilute-fuscescente farctis.

Ex mycelii iiypliis repenlibus hyalinis, sejilatis, i'amosis, nunieros-
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siuirto ixsNUfgiuit liv|>liae liasidiiferae; basiiliis sive fOiiulioplioris lageiü-

foniiilius iiliiluriimim eoiiglobatis, summo conidia sphaerica, liyaliiia,

diaiii. 2.5 ;», in cateiias hreves eoaduiiala procreaiitibus.

Conidia e\ aëre in i)atellani gelatiua praepamta repletani delapsa,

niox gcrniinare inc-ipiunl, mvcelinmque ])n)fernnt, cnjns hypiiae,

qnani phirimis locis arctins inter se coaletjcant, sclei-otioruni novoruni

exordia cdunt.

VERKLARING DER FIGUREN.

Fig. I. Een viertal rijpe Sclerotia (4—8X3— 4 niill.) vergroot.

Fig. 2. Twee Sclerotia met een zeker aantal uitspruitsels (jeugdige ascomata)

vergroot.

Fig. 3. Microscopische vcorstelliug van opstaande takken van het mycelium,

tegen wier top zich vrije en kluwens van calcospheriten (uit de gelatine)

hebben vastgezet.

Fig. 4. Microscopische voorstelling van liggende en opstijgende niyceliuradiadcn,

met de door hen voortgebrachte conidiophoren en daaruit voort-

gesproten apicale conidiën en conidiën-snoeren.

Fig. ."). Een Sclerotium met ten deele onvolwassen, ten deelo volwassen lang-

gesteelde Sclerotia, vergroot.

Fig. C. Vergroot doorgesneden Sclerotium, met het ongev^-apend oog gezien.

Fig. 7. Microscopisch beeld van een stukje doorgesneden Sclerotium.

Fig. 8. Bijna volwassen en volwassen ascomata, waarvan één overlangs door-

gesneden, vergroot.

Fig. 'J. Microscopische voorstelling van een gedeelte eener overlangschc door-

snede van een volwassen ascoma, met sporendrageude asci en paraphysen.

Fig. 10. Gedeelte van Fig. 9, meer vergroot.

Fig. 11. Top van een ascus en een paar sporen, nog meer vergroot.

Physiologie. — De Heer Fkkkluakix. Iiiedt namens Di-. M. ('. Di'.k-

HrvzKN en 1'. Vkkmaat, Veearts, eene niededeeling aan over:

iiHi't ('jutlii'i'l run t/i' (ipjirrrliihti' rtoi de maag".

De niaaii' eeldt in de voornaanisle plaats als een oruaan voor de

^n]wertennc| , \-oor de bereiding \an het niaagsai). Omtrent liaar \er-

mogen tot resorptie is veel minder bekend. In water opgeloste, ot'

er mede verdnnde stoffen: drnivensniker, peptonen, strvehnine, aleo-

liol, woriien door het maagslijmvlies geresorbeerd. Bij verschillende

diersoorten is de snelheid der resorptie ongelijk. De bonw \an de

cellen, die het maagslijnnlies bekleeden, scheen eer op afscheiding

van slijm te wijzen dan o|) resorptie. Haar peripheer gedeelte onder-

gaat namelijk gemakkelijk eene ingrij[)ende verandering, waarbij het

oi»zwelt en als een prop maagslijm nitgestooten wordt. Wanneer men

niet inel iiroote snelheid Ie werk gaal bij hel onlleenen van maag-
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slijmvlies aan ooii dier, dan ondergaan de e|>it!ieelcelleii, die iU)t>'

levend, maar onxokloende jiinoed, met hel lanii' niel indili'erente niaag-

saji in aanralving komen, inlensie\i> vei"an(k'rin;ien. Nog niel lang

geleden golden t\r niaag('[iillicli('n liij \cl('n \ oor open slijincelk'ii, \(ior

een soort \an cilindrisclie hekeirellen, omdal hel y,ooe\cn genoemde

|)eri|)liere gedeelte, (k- y.oogenaanide |)ro|) \'ai! IkKDKU.MANN' ), \'erd\venen

was en alleen de zijwanden, die resislenler /jjn, waren lilijxcn slaan.

Betere lixeermiddelen en vooral ook lid k'il, dal de liisloiogen

meer en meer /.ijn gaan in/.ien, hoe nooilzakelijk een snelle fixatie

\an volkomen versrli materiaal is. zijn oorzaak geweest, dat men

altlians de open maageititheeleei vooi- een artefact heeft herkend en

hcefl inge/.ien, dal die cellen aan haar |icri|ilieei- nilciiKh' gesloten zijn

door een zachl geltogen, glad grenslaagje '^).

l'ilgaandc \an hel \ermoeden, dat ei' l)ij zeer snelle behandeling

van lii'l volkomen versclie maagslijmvlies met goede iixatiemiddelen

nt)g wel iets naders omtrent de resoi'beei-ende eigenseiiappen mikro-

skopisch zou blijken, werden eenige jonge zoogdieren en ook ondere,

die ü.a. melk bij hmi \'oedsel ki-egen, tioor een enkelen slag op den

kop gedood en de maag onverwijld te voorschijn gehaakk omgesluipl

en dadelijk in Ki,ivMMIN(;"s Itekend mengsel van '/, pCt. chroonrznnr,

5 ])(lt. azijnziiiii' en '"'

. p('l. osnnumteti'oxyd geilinn|ield. Wille i-atten

en niiiizcii (\oivvassen), <'eu konijntje \'an 3, een van 15 dagen en

een mei melk o|ige\()ed konijntje van 24 dagen waren de proefdieren.

Daarbij bleek, dal een IxMrekkelijk klein aantal \an oppervlakte-

epitheliën \an de maag rctdi'KjijK'Itji's bexatten : althaiis tijne bolletjes,

welke met ( )»0^ zwart gekleurd waren en in grootte en uiterlijk

volkomen overeenkwamen met die, welke in den maaginhoud, die

op allerlei plekken van de dooi-siiede aan het slijmvlies was blijven

kleven, in groolen getale te zien wai'en. De oppervlakte van zulke

maagcellen was ook niet ulad, maar l)edekt met een differentiatie,

die aan den randzoom of staafjeszoom \an de \'etresorbeei'ende epi-

1 heelcellen van den darm hei-imierde.

Bij het konijn en l)ij de muis kcjmen, zoowel tussehen de uitmon-

dingen der pylornsklieren als tus.schcn die i\i'v fnndusklieren kleine

differentiaties \aii het slijmvlies voor, die we niet beter weten te

betitelen dan als itidiujrlokjes: lichtelijk promineerende, stompe

verhevenheden, rijk aan bloedcapillairen en met veel w'ijdmazigadenoïde

bindweefsel, maar waai'iii noch van een centivaal chvlvat, noch van

1) W. BiEDERMANN. Sitzungsbcrichte der Wiener .\kai|. il. Wi.ss. Malhem. iiatiirw.

Klasse. 71 Bd. S. 377. 1875.

-) K. W. ZiMMERMANN. Beitrage zur Kennlriiss einiger Driisen iiiid Eiiillielien.

Arch. f. mikrosk. Anatomie. Bd. .^2. 1898. S. 552.
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gladde spiervezeltjes iets te zien was. Zij waren i)eklee(i met een

eenlagig cilinderepitheel, waarvan do cellen, die op of in de nabijheid

van het bovenste deel van zulk een niaagvlokje gelegen waren, op de

zooeven vermelde zwak gebogen, scherp zichtbare grenslaag der nieu-

Avere liistologen een somtijds vrij iiooge differentiatie, men zou bijna

zeggen een buitenlid vertoonden, dat uit dicht opeengeschaarde tibrillen,

celuitloopers vermoedelijk, bleek te bestaan. Elke cel heeft haar eigen

apparaat: aan de randen der cellen, waar de /,SchlussIeisten" tnsschen

de cellen liggen, ontbreken de tibrillen. Tangentiëele doorsneden van

het bovenste deel dier maagepitiieliën (coupes van 1 n werden bestu-

deerd) toonden vijf- en zeslioekige figuurtjes, door vrij breede voren

gesclieiden, en zelve tijn gestip[)eld. Zij kleurden zicli met verdunde

Ribbkrt's pliosphormolybdaenzure haemateïne violet.

De lengte van die bundels celuitloopers is bij de ondersclieideue cellen

tamelijk verschillend, maar voor een zelfde cel tamelijk gelijkmatig
;

ze vormen naar buiten zacht convexe lijnen: elke cel is als 't ware

met een koepel voi'mig, vrij dik deksel bekleed. Er is iiiet de ge-

ringste twijfel, dat we niet met aanklevenden maaginhoud te doen

hebben: die ligt 0]> die koepeltjes, is er door een smalle lusschen-

ruimte, waarschijnlijk door schrompeling bij de bewerking (alcohol,

zwavelkoolstof, paraffine, etc.) ontstaan, \an gescheiden.

De verschillende //huitenleden" der cellen laten zich tussciien twee

uitersten groepeeren : of men ziet de uitgestrekte celuitloopertjes min of

meer divergeeren, met een kort penseel, dat uitstaande haren bevat, te

vergelijken, of wel men ziet de celuitloopertjes ingetrokken, als stijve

haartjes op de cel „membraan" gezeten en dan gelijkt zoo'n buiteidid

op de bekende staafjeszoomen der resorbeerende epitheliën, of wil men

een neutraler uitdrukking: der oppervlakte-epitheliën van den darm.

Deze maagepitheliën met buitenleden vertocmen nu aan hun basis in

de praeparaten eene eigenaardigheid, die reeds vroeger door C.\rlier ')

gezien en gephotographeerd is, maar aan wier natuurwaarheid o.a. door

VoN Ebner in K()T,i,ikf.r"s handltoek ') twijfel wordt geopperd. Tangen-

tiëele doorsneden van 1 [i. van de basale einden der cellen geven

ons een beeld te zien, dat in de hoogste mate overeenkomt met de

intercellulaire bruggetjes, die men in dunne coupes tusschen de gladde

spiercellen (ook in onze praeparaten van den maagwand) ziet \erloopen.

Het beeld herinnert m. a. w. aan dat van de rifcellen. Neemt men

aan dat dit alles gepraeformeerd is, dan zou de opvatting van Cari.ikr

te verdedigen zijn: dat de epitiieelcellen van het maagoppervlak

1) E. W. C.^RLiER. On intercellular bridges in columuar epitlielium. La Celliilu XI.

p. 263. 1896.

) A. Kölliker's Handbucli der Gewobelelue des Menschen. 6e Aufl. III. 1. S. 155.
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Cóiiiscli zijn. nii't haar spits naar lid liinihvocf'selstronia n'oriclil, dat

ze oiulerlinji' iloor lijiiL' celiüllooiJi'rs xerhüncicii zijn, tn.ssfiiL'ii welke

een ruim sapkniialonstelsel aanwezig zon knnnen worden geaclil. Er

zijn echter u'i'oudcn aan te xocrt'ii, die lol voor/.ichliyhi'id hij hel aan-

nemen \an het gejn'aetbrineerd zijn \;ui dergcdijke .sirncinicn aan-

manen. Hel kmi.iii'H. jiuslmorlale sciu'omiielinjisvei'schijnstdi'n zijn, ut'

wel agonale eontraeties, of heide-.

Hoe dit zij, een Irit is, dal ze liij di' darnn lokjes \an hel diio-

dennni \an ilczclTdc dieren door ons niet gezien zijn, de e|)itlieliën

aiilaai' w aren eilinder\i)rnug, shilen aan haar basis geheid aan elkaar,

en hailden een dnidelijken, lagen slaafjeszoom. Nooit zon men deze

beide e(dsn(»rten : de resorbeereiide niaagepitJKdii'n en die \an het

dnodennm met elkaar verwarren, maar ze gelijken \v(d op elkander.

De ditlerenliaties : hnitenleden en staafjeszoonien zijn wel niet anders

dan variëteiten van eenzelfde oelorgaan, dat we in zeer rnime

\'('i'br(>iding in den dai'ni \an ongewcrscldc en gewer\elde dii-rcn

aantreifen : een zoom, die Inj asearis megalocephala de meest li'ef-

fende gelijkenis mei een ////// ' irziumi \ertoont, maar waai'\an \^'ij

bij kraelitig zieh bewegende, xolkomen \erselie exemplaren, onder

de gunstig.ste om^tandiiiiieden \\ ci'k(>ndi', nut de ntinslj' lifiriUfhuj

konden eonstateeren. Ook bij kV^w mensch heeft Zi.mmkkmann (1. c.

tig. 87) den staafjeszoom der e(dlen \aii het eolon afgebeeld, trefTend

op trilhai'en gelijkend, maar door hem evenmin als door ons \oor

trilharen gelionden. Wij zijn van meeiung, dal de eellen van den

darm en ten minste sommige cellen van do oppervlakte van de

maag het vermogen bezitten een groot aantal eelintloopers nit te

zenden, die dicht opeen staan wanneer de staatjeszoüin is saamge-

trokken, de 'celnitloopers hnn nninnuun vaji lengte hebben, maar

die ook l^ninien ^esti'ekt worden en dan kimiien divergeeren. De
verschillende hoogte van tien staafjeszoom is ook bij darme|iitlieliën

te zien.

De bintenleden der maagepitlndiën zijn biijkliaai- vnlnerabele ditTe-

rentiaties. ()|> sommige plekken onzei' prac'|)aralen zijn eidvcle er van

tot een homogene hyaline massa, met dnidelijke begrenzing naar

binnen en bniten, versmolten. Niet. d.it de bintenleden tot hyaline

lihizfii g(>worden zijn; hun \(inii schijnt wciiiiü- \eranderd, maar ze

zijn als "t ware „x-enpiolleii", naar de zegswijze ^V'v Diiitsclie histologen.

Wij moeten ons geheel onlhoiiden eeiie meening uit te spreken

ov(M' het voorkomen van dergelijke bniteideden aan tdh' maagepitheliën.

De mogelijkheid is nii'i iiituesloten, dat ze \'eel meer v^erspreitl zijn

dan wij thans xcrmoeden en dat ze xcelal door oinuldoende lixatie

te gi'onde gaan. Maar iiij xrij goed gebikte nianipiilalie konden \\\\

V'
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bij aaiiweiidiiia- van dezelfde nietliodeii ze altlians iiie( te zien krijüeii

aan de niaagopperx'lakte van een zuigend katje.

Bij het doorzoeken van de litteratmir is gel)lelven, dat reeds in 1856

niemand niindei' dan Krn.T.iKEU aan versehe inaagslijni\-liezen van

jonge katten, lionden en mtuzeii veldrnppeltjes in da ei)itheliën heeft

gezien. Hij deelde 2<S -luni 1<S5<) aan de Wiirzhin-ijcf jikijsicali^clt-iricdi-

clnisdic (u'st'lUchaft (VII p. 175) in een kleine verhandeling getiteld

:

f/Einige Remerkungen über die Resorption- des Fettes ini Darnie, iiber

das Yorkonimen einer phvsiologischen Fettleber bei jnngen Saugethieren

und ülier die Function der Milz" mede, dat hij vetdrnppels en ook

tamelijk l)epaalde aanduidingen van poriën had meenen te zien. Met

die i)oriën bedoelde hij de openingen m de ,/Porenmembran" : den

zeefvorniig doorboorden verdikten cehvand, dien we thans staatjeszoom

noemen.

Behahe door Ognew {Biohn^ischex Centm/hhtt XII. S. (i8i). 1892),

die ook de beelden van C.vrt.ier gezien heeft, is \oor zoover ons

bekend, aan die mededeeling van Kölliker geen aandacht geschonken.

Dat de maag, zij het ook slechts in geringe mate, vet nit het voedsel

kan resorbeeren, is o.i. onbetwistbaar, en ook schijnt het, dal die

voortretfelijke natuuromlerzoeker met. een\'ou(lige hul})nuddelen reeds

jnist gezien heeft, wat met de methoden van thans niet zonder moeite

is aan te toonen : de staafjeszoomvormige bnitenleden.

Natuurkunde. — De heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

van den heer A. Pannekoek : „Eenige opmerkingen over de

omkeerbaarlieid van molekuJmre beioegim/eit".

1. De volgende beschouwingen heliben liovenal Ijetrekking op de

vraag naar de mogelijkheid eener mechanische natuur\'erklaring. In

de mechanika worden de bewegingen \an konkrete deeltjes of van

kontinue massa's beschreven; de vraag doet zich voor, of alle natuur-

verschijnselen met behulp van zulke bewegingen te besciu-ijven zijn.

Deze vraag beteekent alleen, of er soms bijzonderheden in deze \er-

schijnselen bekend zijn, die de mogelijkheid van een mecliauische

beschrijving in het algemeen nit.sluiten, of niet. Een bijzoiulerlieid,

die dit schijnt te doen, is de niet-ondveerbaarheid der natuurversciiiju-

selen, het \eranderen in een bepaalde richting. Bij het ondei'zoek,

of deze schijn ook werkelijkheid is, behoeft men zich alleen bezig

te houden met den eenvoudigsten vorm. waarin zicli de iuel-(unkeer-

baarheiil der iialuui-v.M'^chijnselen wrlonui ; de tweede wet der mecha-
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iiisclic wiirmtellieorie. I'(ii\<'\i!K zoui daarvan in zijn TlicrMKidx na-

jiii(|tio, ilal zij il(^ nii)t:i'liikliciii van een nicclianisclic w ci'ciildiiN allinu'

gelieel uilsinii.

1)(' i)('\s fuiiiiicn, (lir (Ie niiM-lianika Iii'm'Ihmiw t, zijn alle onikccrhaai':

er li'cdcn slechts kracliirn (ip, die \an di' plaals aflian^cii, dns

botri'kkiiiut'ii tiissclR-n de O'' en dr 2'''' at'^eleidt' naar den lijd;

(inikeci'in,H' \an liel toeken \an / kial dez(> xeraelijkinu'en haai"

geldiiiiieid lieJKMiden. Wel is waar worden in ile niecliainka onk ge-

xallen lieiiandeid, waar de l-"*"' afgelei<le naai' / iii de x'ei'ü-elijkinuen

opd'eedt (w rij\iiig) ; men he(>ft oclitcr ret'lit, deze gevallen niet :/'»v/'

inindianiseli te ]ioenicn, ouidat daarbij warmte ontstaat, zoodat wij tot

linn xolledige beschrijving i)oschouwingon moeten invoeren (therino-

dynaniische), die wij jnisi w dien Iraclilen, gelieel in zni\er nieclianisclie

op te lossen. Het is daaiom wensclielijk, alloeji die gevallen ziiicer-

iii('cli(inisi-Ji te noemen, die oml'i'crhKdr zijn; deze alleen zijn koiiser-

vatii'f. lüj <le boven bedoelde niet zniver mechanische gevallen is

dissi|iatie van enerLiie. zoodat, daar de wet van liel behoud der energie

een algemeene nalnnrwel is. een mechanisciie beschrijving van hen

onvolledig is. In hel liclil der kineti.sche gastheorie kan meji

zeggen: deze beschrijving vermeldt slechts de zichtbare bewegingen

in het stelsel en niet ook de moleknlaire, die alleen de beschrij-

ving volledig zonden knnnen maken. Wij moeten daarom in de

in het begin gestelde vraag ,/ mechanisch" zoo opvatten, dat alleen

gevallen van konservatieve stelsels als zniver mechanisch beschonwd

w (irden.

De vraaii'. of de niet-omkeerl)aarlieid iU'v naliiin-verschijnseien de

moiielijkheid van een mechanische vci'klaring licslist uitsluit, moet

ontkemiend bt-antvvoord worden, als hel gelnkl van één typisch en

een^ondi^ inel-(nnkeei'baai- proces een mechanisciie beschrijving te

geven, of m. a. w., wanneer men in een bepaald geval kan aan-

wijzen, dat een nit zuiver-mechanische, dns ond\:eeri)are bewegmgen

ojigebonwd [)roces, niet-imdveerliaar is. l)aarl)ij moet dan tegelijkertijd

eenig inzicht verkregen worden, hoe het in hel algemeen mogelijk

is, dat een proces in zijn totaal-karakter zoo verschillend is van zijn

bestanddeelen.

2. lïoLTZMANN' heeft aangeloond, dal vv ij znik een_ geval voor ims

hel)ben, zij hel ook absiraki, in een volkomen gas, bestaande nil

volkomi'n veerkrachtige bollen, waartussidien geen andere krachten

werken, dan die bij botsing van twee deeltjes optreden. Hij i>evvees,

dat de fnnctie H:^ fflofi /iIhk waarin /'(Im het aantal nioleknlen

is, waarvan de snelheidspnnten in het \'olnme.-element dio van het
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suelheidsdiagraiu ') liggen, door de botsingen alleen kleiner, nooit

grooter kan worden. Daar deze fnnetie met liet tegengesteld teeken

e>
genomen, tegelijk de logarithme van de ,/ waarschijnlijkheid" \an een

bepaalde snelheidsverdeeling uitdrukt, geeft Boltzmann zijn uitkomst

ook dezen vorm, dat een gas door de botsingen altijd van een

onwaarschijnlijker in een waarschijidijker toestand geraakt.

Hier is dus een proces, uit zuiver-mechanische beslanddeelen

opgebouwd, dat verandering in één richting vertoont. Dat echter

door Boltzmann's beschouwingen nog geen geheel bevredigend inzicht

\erkregen is, en deze tegenstelling als tegenstrijdigheid gevoeld wordt,

toonen de bezwaren en twijfeliiigen aan, die tegen deze beschouwin-

gen ingebracht zijn, zonder ze te weerleggen. Men deiüvl zich een

fiktiet' stelsel gekonsti'ueerd, w aariii op het oogeiiblik /„ alle plaatsen

dezelfde, maar alle snelheden juist het tegengestelde zijn van die bij

het werkelijke stelsel. Beide stelsels kuimen geheel op dezelfde wijze

een gas voorstellen, zonder dat men zien kan, wat het natuurlijke

en wat het fiktieve is. Toch zal het fiktieve achtereenvolgens alle

toestanden juist zoo doorloopen, als het natuurlijke ze vóór den tijd

t„ gehad lieeft, in omgekeerde volgorile : alle iiotsingen vinden om-

gekeerd [)laats, en het stelsel komt van „waarschijidijker" in ,/onwa.ir-

schijnlijker" toestand.

BoLTZMANN outkeiil. dal liioriii een tegenstrijdigheid gelegen is,

want het liktie\'e stelsel is ,fiiiolt'ciilitf-(iet>r<liii't" . Dat deze opmerking

de moeilijkheid niet wegneemt (door Brillouin is o. a. in een noot

bij de Fransclie vertaling \an Boltzaiann's Vorlesungen twijfel dien-

aangaande uitgesproken), zal wel daaraan toegeschreven moeten wor-

den, dat de begrippen //geordend" en ,/ongeordend" in de molekuul-

bewegingen moeilijk sclieip te definieeren zijn. Men vat de geordend-

heid wel eens op deze wijze op, dat in het (iktieve stelsel aan elk

molekuul zijn toekomstigen weg nauwkeurig is voorgeschreven. Dit

is echter niet afdoende. Kent men van het natuurlijke stelsel op hel

tijdstip ta plaatsen en snelheden, zoo is daardoor zoowel voor het

eene als voor het andere den toekomstigen weg vooruit te berekenen,

dus \oor te schrijven, en voor beide op volkomen gelijke wijze.

Beter treedt de ordening in de bewegingen in het fiktie\'e stelsel

in de volgende beschouwing te voorschijn. Neemt men twee mole-

kiiulgroepen met snelheidspunlen /•*, en P^, die niet elkaar in liot-

sing komen, dan zullen na de botsing de suellieids|iiiuleii (}^ en ^^/,

i?j en 7ij', enz. alle op een bol liggen, waai-\an de lijn /', /',' een

1) Hut „snelheidsdiagiara" wordt verkregen door de snelheid v.in elk molekuul

door een vector, uit een vast punt getrokken, voor Ie stellen. Hel uiteinde van

dezen vector is het „snellieidspunl" van het molekuul.

5
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niiddcllijii i>-. De plaats van ^>, 11, . . . (ip <l('ii liol liaiii;! af \aii de

viclitiiif;' (Ier li(ptsiii<;-svlakkeii A, ]),.... liij olk lidisiiiusvlak hcliooi't

een bepaalde plaats der snelheidspiiiileii iia de liotsiii";', eii de laatste

ligg'Cn overal o\er den liol xcrspreid, oiiuiat de eerste allerlei rieii-

tin<i,eii lichbeii. Neemt men nn het omgekeerde, fiktieve stelsel, dan

komen al deze snellieidspunten in l\ l\' terng, omdat liij ieder paar

snellieidsjinnten Q^ Qi', hi'jKialdi' liotsinnsvlakken .1, . . . Iieliooren.

lüj liel liktiexe stelsel is dns een ro<nii'(i(iri'e gesteld, dal moleknlen

met bepaalde snellieidspnnteii niet volgens willekeurig gekozen of

toevallige vlakken botsen, maar volgens vlakken, die ddoi' de ligging

dezer snelheidspnnteii geheel hepanld zijn. Deze Noorwaarde mag
men een /^ordening" der bewegingen noemen.

Intnssehen moet hierbij nog iets worden opgemerkt. In het natnnr-

lijke stelsel waren er niet alleen snellieidspiinten in I\l'^, maar ook

op de uiteinden van allerlei andere middeilijnen van den l)ol, P^ P^,

P, P,' . . . enz., en ook deze knnnen in dezelfde pnnten Q, Qi' a,ls

Pi P/ komen, als maar de botsingsvlakken telkens een geschikte,

van A verschillende richting hebben. Wij hebben zoo straks nit alle

snelheidspnnten en botsingsvlakken al diegenen nitgezocht en afzon-

derlijk beschouwd, die in het natnurlijke systeem vó(')r, in het fiktieve

na de botsingen in P, /V bggen. p]vengoetl had men echter al

diegenen knnnen uitzoeken en afzonderlijk beschouwen, die in hel

natuurlijke systeem na, in het fiktieve vóór de botsing in Qi Qi

liggen; bij deze opvatting zou men er toe kunnen komen, het fiktieve

stelsel het ongeordenile, het natnurlijke het geordende te noemen.

Het verschil tusschen beide zou natuurlijk te voorschijn komen,

v^'anneer men op de aantnUcn. botsingen lette, waardoor snelheids-

pnnten van P^ P' naar Q^Q\, h\ /i\ enz. of omgekeerd overgaan.

Inderdaad hebben in het natuurlijke stelsel de botsingen een ver-

strooiende werking, waardoor de verdeeling der snelheidspunten

o\er den bol na de liotsing gelijkmatiger en willekeuriger is, dan

voor de botsing. In dit opzicht bestaat er een werkelijk onderscheid

tusschen het Jiatuurlijke en hel fiktieve stelsel, dat in het eerste de

verdeeling v(')(')r, in het tweede na de botsing ongelijkmatiger, minder

toevallig is. Het vei'.schil tusschen ongeonlend en geordend in de

inolekuulbewegingen in beide stelsels verseiiijnt hier als een verschil

in graad der ordening.

Het komt mij voor, dat, zoo er dus ook al geen geldige bezwaren tegen

de door IJoLTZMANN gebruikte benaming ingebracht kunnen worden,

toch verdere beschouwingen, die eenig inzicht in deze venschijnselen

kunnen geven, niet nutteloos zijn.
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.3. De onleniiig der bewegingen, die liet oiiderselieid tiisschen liet

iialiuu-lijke en het fiktieve stelsel uitmaakt, kan alleen te voorscliijn

treden, wanneei- men, zooals in de kinetische gastheorie geschiedt,

grootere massa's en middelwaarden l)eschouwt, waarbij de coördinaten

en snelheden als \loeiend varieerende grootheden opgevat worden.

Zoolang men de deeltjes ieder afzonderlijk neemt, waarbij coördinaten

en snelheden geheel bepaald zijn, komt een onderscheid tusschen

natuurlijk en fiktief stelsel niet te voorschijn, en kan het proces niet

anders dan \()lkomen omkeei-baar gezien Avorden.

Het resultaat \an elk der stai)pen, waaruit het geheele proces is

opgebouwd (\rije weg -f l)Otsing), wordt bepaald l>*t<^ door de

coördinaten en snelheden, 2''<^ door de richting van de botsingsnormaal.

In de statistische behandelingswijze der kinetische gastheorie lieschonwt

men de laatste als een onai'iiaidvelijk gegeven, dat dus als door toeval

bepaald gedacht w ordt ; men mag het dan allerlei waarden geven,

die volgens toeval, dus regelmatig verspreid zijn, en daardoor komt

de verstrooiende, regulariseerende werking dei- botsingen voor den

dag, die het niet-omkeerbare van het ])roces uitmaakt. In de zuiver

mechanische beschouwing, waar men \an elk afzonderlijk deeltje

den toestand xolsirekt bepaald moet aannemen, is hel 2'''^' lii-en ojiaf-

hankelijk gegeven : in werkelijklieid is de richting van de botsings-

jU)rmaal volkomen bepaald door de coördinaten en de snelheden der

boLsende deeltjes. Hier wordt dus het resultaat geheel bepaald door

de coördinaten en snelheden alleen, en het proces nH)et in liezo be-

schouwingswijze \olkoinen ondveerl)aar worden gevonden.

De vraag, hoe het mogelijk is, dat een proces op tAvee zoo geheel

verschillende wijzen beschouwd kan worden, komt dus neer op de

vraag, hoe grootheden, die in werkelijkheid door andere volkomen

streng bepaald zijn, toch lieschouwd mogen worden als onafhankelijk

en toevallig.

Het antwoord moet hierin gezocht worden, dat zeer kleine variaties

in de coördinaten en snelheden zeer groote variaties in de richting

van de botsingsnormaal bewerken. Denkt men de richtingen gedefi-

nieerd door plaatsen op een bolopper\lak met de gemiddelde weg-

lengte als straal, de snelheden gemeten door i\en weg, in den

gemiddelden tijd tusschen twee botsingen afgelegd, en noemt men

klein van de eerste orde de verhouding tusschen den straal van een

molekuul en de gemiddelde weglengte, ilan kan men deze stelling

aldus scherper uitdrukken : variaties in coördinaten en snelheden van

zekere orde brengen variaties in de richting \an de botsingsnormaal

van één orde lager; variaties in de richting van de bolsingsnormaal geven

variaties van dezelfde orde in coördinaten en siudluMlen na de botsing.

5»
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Gooft nion aan (]o coordinuleii on siicllicdcii \;ui twoo liolscndc

iiiok'kulcii vdisirokt scli(M'|if' waarden .r, //, :, .r., //„ .-.^ //, /Jj /r^ h,^ r., ii\,

dan is de i-ielitinii' \an de lidtsinnMioiniaal X ii v xolkdiiieii scherp

bepaald. Drukl men eclilci- ddor deze 12 getallen uil, dal deze

grootheden liggen tnssciieii ,r, (mi .i\ -\- (/,f^, enz. . . , ir.^ en //'.^ -\- (/ii\,

dus dut de toestand hesloleii is in een 12-diniensi()naal volume-

element rtti) (Ie l"''' ardi'. ilan zijn ). {i r xolkomen oid)epaald. Zoo

woi'dl in de lieseli(in\\ iiiu'eii \ an de kinelisclie gasiiieorie gedaan,

en daai'oni is liet daar tereeht, dat de richting \an de liolsinjisnor-

niaal als door toeval bepaald aangenomen wordt.

Wil men deze richting tot de 1*"-" oi'de nanwkeuriu' keinien, dan

moeten de 'J 2 alg'emeene coördinaten lol de 2'^'' orde hekend zijn.

Bepaalt men in dil \-olnmeelement de plaats door Jiienwe (2^1*^ rangs-

zoii men ze kunnen noemen) coördinaten .*',' y,' ",'-... r,' ?/',', die

in dat element over een eindig gebied, b.\'. van O lol 1 \arieeren,

dan is de richting / ;< r een functie van deze 2'^'^^ raiigs-coordinaten,

en deze bepalen ook de 12 coördinaten en snelheden na de botsing

tot de 1«"= orde.

Elke hotsing, kan men zeggen, geeft een verlaging \aii de rang-

orde in de bepaaldheid der algemeene coördinaten ; elke botsing

geeft een verstrooiing, waardoor de toestand \an het stelsel een

speelruimte krijgt van één orde lager. Om den toestand (coördinaten

en snelheden) na n botsingen nog te kennen (dus tot de l'*''^ orde

minstens) moeten deze grootheden te\oi-en tot de (h -f- 1) de orde

bekend zijn. Hoe verder de toestand vooruit bekend zal zijn, lot des

te hooger orde moet men de gegevens op dit oogenblik kennen ; de

grens is hier de zuiver-mechanische opvatting, volgens welke de

toestand voor altijd bepaald is, doordat de gegevens absoluut nauw-

keurig bepaald zijn.

Boltzmann's opmerking, dat bij een oragekeerd-loopend stelsel ook

werkelijk eerst een onwaarschijnlijker toestand bereikt wordt, die

n.1., waarvan het natuurlijke stelsel uitging, en dat dan van daaruit

steeds waarschijnlijker toestanden bereikt worden, sluit deze gedach-

tongang in zich, dat in i\Qn eersten toestand de coördinaten en snel-

heden tot de {2ii -\- \) de orde bepaald waren, zoodat terugloopen na

het volbrengen van // hotsingen den toestand in het oorspronkelijke

element van de l*'*^ orde terugbrengt; daai'iia ontbreekt dan de

bepaaldheid \au de botsingsimrmaal, zoodat het verdere proces naar

de regelen van hel toeval opgespoord moet worden. Gedurende hot

geheele terugloopen is de NoorAvaarde niet vervuld, waarvan de

geldigheid in hel hewij.s van hel //-theorema moet aangenomen wor-

den
:
hier is dus over het afnemen of toenemen van // niet te beslissen.
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Züüdra niet het bereiken \an den oorspronkelijken toe.stand de

richting van de botsingsnormaal oidjepaahl wordt, is deze voorwaarde

wel vervnkl, en \aii het ^•erl^ere verloop is niet zekerheid te zeggen,

dat H moet afnemen.

Hier mag de opmerking plaats vinden, dat wij overal, \vaar in de

natunr kleine variaties in de elementen van nitgang gi-oote eindige

veranderingen in de resnlteerende elementen teweeg brengen, van

toeval spreken, omdat wij de kleine variaties niet kunnen opmerken.

Tot znlke gevallen zal b.\'. ook overal aanleiding kunnc]i bestaan,

waar ejklische bewegingen \-oorkomen.

Voor het hier liesohouwde bijzondere geval kan het gebonden

resultaat aldus uitgedrukt worden: waar in een zeer veelvuldig gelijk-

soortig voorkomend zuiver-mechanisch omkeerbaar proces gebeurte-

nissen plaatsvinden, waarbij kleine variaties in de bepalende elementen

van uitgang groote ^•aliatie8 in de resnlteerende elementen brengen,

daar krijgt het totaal-proces de eigenschappen van een niet-omkeer-

baar proces.

Natuurkunde. — De Heer Kamerli.noh Oxxes biedt aan Siii)plemcnt 6

(vervolg) der Mededeelingen uit het Natunrkunilig Labcn'atorium

te Leiden getiteld : Dr. .1. E. Verschaffelt. „Bijdrage tot de

kennis van liet \\'-vIak van van der yfkM&..Yll. De toestands-

vergelijking en het i\^-vlak in de onmiddellijke nahijJteid van den

kritischen toestand voor binaire mengsels met een kleine hoe-

veelheid van een der hestanddeelen." (4e- médèdeeling) ').

17. Het (t, [i-diagram.'

In de vorige mededeelingen zijn, volgens het in den aanhef ge-

schelste [ilan, de verschülende vei-schijnselen in de naliijlieid van liet

kritisch punt, bij stoffen met kleine bijmengselen, geheel uitgedrukt

met behulp van de « en ,->' en van coëfficiënten, die uit de algemeene

empirische gereduceerde toestandsvergelijking kunnen worden afgeleid.

Werden tot nog toe kortheidshalve, om niet telkens dezelfde factoren

neer te moeten schrijven (zie §J), in i»laats van de differentiaalquo-

tienten der algemeene empirische gerediu-eertle toestanilsxergelijking

gebruikt de coëfficiënten k, in welke de jh's (zie forni. 19) met behulp

van a en ,i w orden uitgedrukt, zoo zal ik \enler, nu het o[) numerische

waarden aankomt, terugkeeren fot de in vergel. (1) gebruikte dilfe-

rentiaalquotienten der gereduceerde toestandsvergelijking zelf. Het

kwam me nu belangrijk voor de verschillende ge\allen, die zich

1) Zie Versl. Kon. Akad., 28 .Juni 1902, 27 Sept. 1902 en 28 Febr. 1903, of

Coram. nos. 81 en Supplem. 5.
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\()lu'('iis lic (l(((ir Kkksom i Alcd. N". 75) en tlmw mij (loc. cil.l ucxdiidcn

tbniuiloö kiiniieu voordoen Itij de onderlinge ligging der verscliilleiide

kritisciie pmitcn, dooi' de niiinei'iselie ^vaaI•deIl van a en ji geheel

Ie bepalen: oin de uitkomsten van dit onderzoek aanschouwelijk te

maken iicli ik luc Noorgcslcld in een (t, p'-diagram de velden, waar-

binnen ilie onderlinge ligging eene bepaalde is, door lijiuMi \an

eikander te scheiden, evenals Korti'.ww; dit reeds lieet'1 gedaan in

een ander (het y., y)-diagrani ^).

l)ij (lil oniler/.oek l)leek dal hel laatste der achl door Koi!TK\vk(;

onderscheiden gevallen, \vaar\an de onbestaanbaarheid alleen in een

bijzonder geval door hem werd i)e\\ezen, ook in 't algemeen niet

bestaat, ten minste voor alle toestandsvei'gelijkingen die aan de wet

der overeenstemmende toestanden voldoen. Om het onderzoek niet Ie

uitgebi'eiil te maken heli ik alleen (\o ligging van hel plooipuut \'er-

geleken met die van het kritisch punt der zui\-cre stof', d. w . z. (K'

velden i)eperkt waarbimien '/',y,^ ^ of <^ 7/.-, J>x,a'^ of <^pk en

'V/./^ "f <C''/.- l'<^ 1'eb echter ook liejiaald in welk gebied de retrograde

coudeiisalie \aii de eerste of \an ile t\\eed(> soort is: en ten slotte heit

ik in het diiigram het proefoiider\indelijk waargenomene aangege\'en.

De plooipviiMcmpL'ratuur . \'olgens form. (59) is de plooipnnts-

temperatnur van het mengsel liooger of lager dan de kritische tem-

peratuur der zuivere stof, naarmate de uitdrukking

positief of negatief is; en aangezien l\^ negatief is, heeft 7',.,/ — 7\-

hetzelfde teeken als de teller. Nu hebben we, \\aiineei' wij kortheids-

lialve stellen

:

Ö%> Ö'p
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zoodiit het gebied, vvaaibiiineii 7j^/]>7a, gescheiden wordt van dat

waarbinnen Txpi<^ T^ door eeii lijn, waarvan de vergelijking is :

((i- \\, uY — (\\\, « = 0.

Deze lijn, een parabool die op bijgaande plaat') door /v^KM' voor-

gesteld is, komt overeen met de eerste scheidingslijn ^) van KoRTKWKCi.

Bniten de parabool is Tx,d^ Tk, daarbinnen Txi,i<^Ti-.

De plooipiintsdriih. Uit forni. (BO) vindt men dat pxpi^ *^i' <Cj>ic

naarmate Voj (/J — p,,, «Y > <"t' < ('., Vu ("^- De vergelijking der schei-

dingslijn :

is die \an een parabool in de fignur voorgesteld (\oov cOBc' . Buiten

de parabool is /ijjU> pk, daarbinnen <:^ p^.

Het pJooipuntsroIunieit . Hoe ('.,y,; van (t eji ,'ï afhangt kan men nit

forni. (61) afleiden ; het wordt trouwens uitgedrukt door Keesom's

fornuile {1c), die ik hier met mijne notaties overneem :

i:,i^-vk-V nin-ih^- ^^~~~^ [p„(iMo,«)^-(\v^,,(rJ-v,„«)-3r,P\,«].

De scheidingslijn is hier dus :

Dit is een kromme \an den derden graad, exenals de derde schei-

dingslijn van Korteweg, waarmede ze trouwens in dit diagram over-

eenkomt.

Om liet ver]oo|) A'an dezo kromme te onderzoeken voer ik, naar

het vot)rbeeld van Koktewkg, een i)arameter r in, door te stellen

~^? - P„, ((

en vind dat it en ,i met behulp xan dien parameter worden nitge-

drukt als volgt :

waarbij

.v= r% v\, v%„ (i.\, - 1) - 3 r^ P\, r.

Aangezien « en j? eenwaariHge functiën zijn van z, snijden alle

') De figiuir is geconstiueerd door gobruik te maken van de waarden van

)>„i, i'ii enz. die in den volgenden paragraaf zullen worden berekend. Ter wille van

de duidelijkheid heb ik de u's naar verhouding 5 maal grooter voorgesteld dan de ^'s.

-) Om verwarring te voorkomen gebruik ik hier het woord scheidingslij)/, in

plaats van de uitdrukking yrenslijn die door Kortevveg werd gebruikt ; het woord

gre.nslijn tocli heeft in onze beschouwingen een zeer bepaalde beteekenis, nl. die

van scheidingslijn tussclifii staliiele en labiele toestanden.
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lijiiiMi (lic ('\('ii\\ ijdi.ü' zijn iiid <lr rcclilc |i =r v\,, « {^(>,( in de liiiuiir)

(Ie kroimiic in één enkel |miiiI cip eindigen af'wtand.

SiclU'ii wc

_ O\o(v\.- 1) ')

dan is ile reclile ji ^ v\,, " 4" ~i. i" 'l<' liiiiinr liestijipeld viMirgeisleld

{CD), oen as\ ni|il(i(it der eniiisclie kromme. Zij scheidt van elkander

twee lakken, \\aar\nn de eene {(/<i /}/'). Ixivcn de asvmpldot gelegen,

gelex'erd wordl door waarden \an ; die S'roolei' zijn dan :,, de

andere (d" ( UI l'il'"), beneden <!e asvmiitool, door :<^z^.

üelialve N'ooi- c ^ O wiirdl <t nog nul \(ior twee andere reëele

waarden \an c. waar\an de eene |(o^iliet' is, de andere negatief; die

j)Osilie\e woriel noem ik :.,, de negatieve ï.,. Evenzoo wordt /J:=ü,

l)elial\e \(ior : ^ O, nog voor twee andei-e reëele waarden van :,

\>aar\an alweer de eene (cj |)0sitief, de andei-e frj negatief is. ]\Ien

kan liew ijzen dal steeds :. ^ :., : wal :., en ;., belrefi, daai' zijn drie

gevallen denkbaar.- óf heide zijn urooler dan :,, en dan is :< ^ c.^,

óf heide zijn gelijk aan ;,, óf heide zijn kleiner dan :,, en dan is

:, <^ :,. Mei de gelalwaarden i\i'\- dillerenliaal(|notienlen, die ik ^Iraks

zal iiiN'oeren, is de xolgorde i\vv worlels deze :

en daarnil \dlgt liet verloop der enijisclie kronuiie zooals in de

lignur is voorgesteld ").

Men kan er zich gemakkelijk van overtuigen dat ?'jy> ''/. hoven

den lak : ^ Cj en hinjien den lak ; <^ ;,, terwijl r.,^,/ <^ r/,. in liel

gebied dal gedeeltelijk Insschen die Iwee lakken ligt, en dal zieli

verder reelits van beide uitstrekt.

Dl' fetrof/riule condensatie. De retrogi-ade condensatie is van de eerste

soort wanneer rxi.i<^vrr,&^^ van de tweede wanneer i'Tfjt^i^'Tr- Volgens

form. (41) en (26) is nu vtjjI^ '"ff wanneer ;h„i en ;h\j -f" ^^^'i '"n

hetzelfde teeken hebben; ni'\^ -\- RTk ni^^ is positief buiten de para-

bool li.\()h' en iiegalief daarbinnen, terwijl »(i„, positiefis boven de

reekte (hi en negatief daai' beneden. Men heeft dus ry^^^/^ry,. en retro-

grade condensatie van de tweede soort: 1". binnen de parabool A, KV/

1) Aangezien o,
i

ook gelijk is a.-.m (k'ii richting.scoëtïiciënt — der raakliiii

aan de gereduceerde dampspaiiningslijn in liet kiili.sch punt, en uit liet verloop van

fdp\
die lijn volgt dal — !> 1' '^-^^ '* ~i noodzakelijk positief.

\<^ Jk
~) Men ziet dat dit verloop volkomen overeenkomt met datgene dat Kor.TKWEö,

in hel x, ydiagram, uit een bijzondere loeslandsvergelijking heeft afgeleid.
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en beneileii de rechlc ( ><i, 2". iKiileii de |i;ii'u1kiu1 en lioxeii Jl' rcclite
;

o\'ei-al elders is VT,,i<CvTr en is de retrograde condensatie \an de Ie soort.

Zieliier iin de pliysische kenmerken der velden waarin de finiiur

door de l»esehouwde sclieidingslijnen wordt verdeclil :

Veld 1 : Tji.i > 7'/.
, /).,,,/ > pk , r,^/ > vic , fj-^/ > i'yv , r. c. II

-: 'J\if,l > ï'/.- , ^V,,; > i'/,- , O/y/ <C */.- !
f7>; > <T/-. !• c. II

3 : Tjj.i > 7';(;
, /).,^/ > jDt , !•.,.,; <; vu , vj^i <^ VTr , r. c. I

4 : T,r,A > 7'/t , Pj/,! > yv,- , (V/^; > «'i- ,
t'7>/ < V'fr • r. c. I

5 : 7'.,/,/ ^ ^'fc " /''"' <^ /'/'
' '''i'l > ''^-

'
"ï'/'' <C ^7''-

'
'• "^^ ^

G : 7;,^/ <^ 7'/,
, y),,.^/ <^ ;)/> , i:r/,l >> t'/l- , VT/d > '•7V . r. e. II

7 : 7'.,.;.( <C ï'i- ^ /'j>/ <C l>k , 'Vi,l > '•*: ^ i'T„l <C iT/- . !• e- I

8 : T,,^i .< 7't . /V/;/ < j'h . i\,;j,i <; a- , ''y-/.; < f/v . r. e. I

9 : ï'.././ <C ^'t ' P-rpl > /'t . '-jy)/ <C '7.- • fy// <^ l-Tr ,
l"- C. I

Men y.iet ook dat de ligurer. 1 en 2 van de \)\aat, hehoorende liij

de eerste niededeeling (Connn. Jio. 8J), betrekking hel)l)en op pinilen

gelegen in liet gedeelte rechts van de ;?-as der velden 1 en 2 ; de

fig. 3 en 4 op dezelfde velden links van de ^-as ; de fig. 5 en 6 op

de velden 7, 8 en 9; de lig. 7 en 8 O}) dat gedeelte van de velden

3, 4 en 5 dat rechts van de ji-as ligt; de tig. 9 en 10 op dezelfde

velden liiücs \an de jï-as; en eindelijk de tig. 11 en 12 op Aeld 6.

Op de ligunr iieh ik drie pnnten P, Q en 7? geteekend, waaraan

het eerste betrekking heet oj) koolzuur met kleine hoeveelheden

waterstof (« = — 1.17, ,i ^ — l.'i2), het tweede op koolznnr met

kleine hoeveelheden chioormethyl ('« = 0,378, /i :^ 0,088) en het derde

op chloormethyl met kleine lioe\eelheden koolznnr (« = — 0,221,

^ = 0,281). Volgens de ligging van /', n!. in vdd 2, moest r,.^,,> 7'/.,

terwijl de waarneming leerde dat 7',;./<^ 7/..; dit is een afwijking

waarop reeds vroeger M werd gewezen. Bo\endien wijst de ligging

van /' in het veld 2 oi) een isolhermennet der mengsels zooals voor-

gesteld in lig. 1 en 2 der eerste mededeeling, terwijl dit isolhermennet

in werkeHjkheid overeenkomt met fig. 5 en (>. d. w. z. mei een der

\eklen 7, 8 of 9. Nn ligt hel pimt F vrij diciit bij de grens \an

\ekl 9, zoodat liet mogelijk is (hit, (k)or een nauwkeuriger bejialing

van tl en (i, liet punt F zou worden verplaatst binnen dat veld 9,

waar het werkelijk behoorde te liggen, \(»lgens de waargenomen

plooipuntselementen en de kenmerken van dit vehl, indien ten minste

de wet der overeenstemmende toestanden mag worden toegepast.

') Zie 2e mededeeling, p. 334.
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Wat (Ie |niiileii Q cii /' lictrcft, \oor zoovor dat mot zekei'heid

bc'koiul is, liggoii y.c iii hel jiiisic veld ').

De rechte lijn (Jr=v\, « koinl (i\ciccn iiicl de | woede sciieidiiigslijii

van KoKTKWw;. Deze wordl immers hepaald d(»ii- de (imstandi.nlieid,

dal laiius de coniiodale lijn =: O ; iin \ indi men uit de tnrmides

(37), (41) en (26):

/nodal uid wdidl mot w„,. l>oven de reclilo lijn <fii is f
—

dus positief, daarondei' negaliot', en daaruil voljil, in xerhand met het

vooi'gaande, dal hel achlsie ^-exal van Kortkww;:

T.jji^Tk . vr,.l<i-k en
(J^j

<<>

(M)k in 'l alii,eincen ontbi'cekt.

Het is ii-onwens gemakkelijk daarvan een reehtstreeksch bewijs te

le\ei-en. Aangezien /»„, negatief moei zijn, stel ik ,? = p„, r^ — »'

;

vertier vereiseiit 7'f^,/<] 7'/,- dal (,i — p„i «)" =^ ^'v\i « — *' We knimen

dns selu-ii\en : a = — en

r,,,i= Vk -n {\\n-l)']^'>^ + '•=a-.''+;^—- [rV..,,.'-p„(:V+ 2/-^)],

'4 f l\ ^ 4 - 11> 30

zoodal alle ti-i-men van 'VyW |"»sitief zijn. Men ziel dus dat, wanneer

Tr.,i <C 'i't c"
(
—

) <C'*' ''/'' <C '"/. f"''" onmogelijkheid is.

18. Dl' ijiinhriiKrih' der ijcri'thiri'i'rdi' diferentiaalquoiienten.

Om die gctalwaarde te vinden, heb ik eerst getracht die langs

grai)hisclien weg, reehtstreeksch uil de waarnemingen af te leiden
;

maar toen ik er niet in slaagde \o()r de hoogere differentiaalqno-

tienten (.\^j, p^^, v\„ enz.1 eenigszins betrouwbare waarden te vinden,

heb ik gehrnik moeten maken van formules waardoor de waar-

1) Het verdient opmerking dat een verkeerde ligging der punlen Q en B, ten-

gevolge van een onnauwkeurige kennis der y en (3, veel minder opvallend zou zijn

dan van hel punt P; want, gesteld dat Q in het nabijgelegen veld 4 moest geplaatst

zijn, dan zou dat alleen hieraan te herkennen zijn dat t'j/y/— rfc een verkeerd teeken

zou hebben, en hoe het met dat teekeu gesteld is, bij mengsels van koolzuur en

chloormethyl, is niet met zekerheid bekend. Hetzelfde geldt voor R, wanneer dit

punt moest liggen in een der naburige velden 8 of 7.
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iieminacn op bexredigeiule wijze werden weergege\'eii. De reek^ont-

wikkeliiigeu van Kameklingh C)nneïs ') zijn daai:voor zeker het meest

geschikt, hoewel zij juist in de nabijheid \an liet kritiseli [uiiil, waar

ze hier toegepast moeten worden, \rij Itelangrijk \aii de waar-

nemingen afwijken. ') De langs dien weg berekende waarden der

diilerentiaakpiotienten, vooral der hoogere, mogen dus sleelits als

benaderde waarilen worden liesehouwd.

Met behul|) \an de, uit Ama(;at's waarnemingen omtrent koolzuur

berekenik', temperatunrcoëlïliciënten \an gereduceerde \iriaalcoëfticiën-

ten, door V. s. J gekenmerkt, ') \ind ik voor die viriaalcoëiKiciënteii

{1\^, Q\, enz.) en hun eersten differentiaalquotient naar de temperatuur

(}|\, "i^'i enz.) in het kritisch punt (t= 1),

vij, = + 366,25 X 10-* '3l\ = + 366,25 X 10-=

?S^ := _ 471.614 X 10-" :&, = + 662.387 X 10-^

Cj = + 233,300 X 10-'' 6\ = — 355,774 X 10 ''

^^ = - 360,485 X 10-'" 2)\ = + 789,380 X 10"'^

i£-^ = -|_ (j83,07 X 10-" (i'i = + 346,72 X 10 "

I- "
A, r= - 90,14 X 10-'^ S\ = — 698,82 X 10-

Neemt men verder ;.= 0,00102 (berekend uit 71=304,4.5, yy/,=72,9

en ri=0,00424, dan viinU meii, in "t krilisch punt:

P„„= 0,98833, ,-10^0,10305, v\o=-0,16831, p,„=- 5,30648,

P„^75,79292, v%i="-34410, v\i= -9,99986, v\i= 27.76382,eiiz.

De waarden van !>„„, Pj„ en vVj„ moesten respectievelijk gelijk zijn

aan 1,0 en O: (k- \rij groote afwijking der twee laatste ditferentiaal-

quotienten bewijst (hit de gebruikte reeksontwikkelingen het verloop

der isothermen in de nabijheid van het kritisch punt niet zoo juist

weergeven als wenschelijk was ^). Daaruit volgt dat de hier bere-

kende waarden der andere difterentiaalquotienten niet zeer nauw-

keurig kunnen wezen, en vermoedebjk worch die onzekerheid met

de orde der difterentiaalquotienten lioe langer hoe grooter.

') Versl Kon. Akad. v. Wet., 29 Juni 1901, Comm. N '. 71, en Areh. Néerl.

(2), 6, 874, 1901, Comm. N'. 74.

-) Zie Arch. Néerl., loc. cit. p. S87. Ik lieh vi-ueger parabolische formules ge-

geven (Versl. Kon. Akad. v. Wet., 31 Maart 1900, Comm. N". 53, en Arcli. Néerl.

(2), 6, 650, 1901) die de waarnemingen juist in de nabijheid van het kritisch punt

zeer goed voorstellen. Die formules zijn evenwel mei onze beschouwingen < nvcr-

eenigbaar, aangezien ze voor liuogere din'ereiitiaali|ii(itienten geen eindige waarde

opleveren.

3j Comm. N'. 74, p. 12.

') Omtrent de oorzaak van die onnauwkeurigheid en de mogelijklioid die te

verbeteren is nog een nieuwe niededeeling van Kameklixgh Onnes Ie verwacliteu

(zie Comm. no. 7i, p. l.")).
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Al> /ii'iKidcrde wiiardeii iler g'erediiceordc (lili'on-iiliaaKiiKilioiileii,

in liel kritisch punt, neem ik nu aan :

P,„ = - 5,3, p„ = 76, v\, = 7,3, p„ = - 10, p,, = 28, Ktu ijl (\^ 3,6. ')

Volgens (Ie oorspronkelijke (gereduceerde) toestandsvergelijking van

VAN DKH WaAI.S:

P = ö3j— 1

3

zou men IicIiIxmi

\\. = - S'
. V\,. = 126 , v,„ = 4

, p„ = - 6 , p,, = 18, C, = - = 2,7;
')

en volgens deze gewijzigde

:

P

it

VSn
—

(I P.n 126

3e'-

^

i> == 7 . i'> t= — 12 V,, = 36 , C,^ 2,7.

Ik wil Icii slotte nog de gevonden getalwaarde der differentiaal-

quoticuleu in de tbrnudes (9) en (lü) suhstitueereu, en de uitkomst

met de w aai'uemingen vergelijken.

l'"()rm. (9) geeft:

'

(^\ - i\) = lx 6 "^ (1 - t) = 3,37 v/T=r7

on form. (10)

:

^
(i>, + i-,) - 1 = 1

P.i

3 PnP,

5 P„ J
(i--) = in.o(i-t).

2 - P,,„

Om uil deze uitkomsten met de iiaraliolisclic Ibrmules van Matiuas")

Ie kiiuiieu \ergelijken, moei ik daaruit eerst fornniles afleiden voor

ile gereduceerde dichtheden der coëxisteei'ende })hasen ; die geredu-

ceerde dichtheden door b, en b„ voorstellende vind ik, volgens een

reeds vroeger geliniikle Iraiislni-matie :
*)

- ( c«,-bj = 3,37 i/l^ï

- (b, + ^,) - 1 = (3,37 -10.9) (l-t) = 0,5 (1-:).

') Keesom geeft op (Goinm. iio. 75, p. 9 en 10) C'i = 3,4ü, Vji
= 7, Vn =— 9,3.

-) Men ziet flat deze waarden reeds vrij goed met de eersten overeenkomen ; het

is dus niet te verwonderen dat er zoo'n groote overeenkomst bestaat tusschen den

vorm van de door mij gevonden scheidingslijnen en die van Korteweg, waaraan

immers die oorspronkelijke vergelijking van van der Waals ten grondslag ligt.

«) Journ. d. Pliys., (3), 1, 53, 1892. Ann. d. Toulouse, V.

^) Versl. Kon. Akad., 27 Juni 1896; Gomm. no. 28, p. 12. Nauwkeuriger heeft men

1

Q =
ï'i- + ± ,ƒ

1

VIc

V 1

0)
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lil de laattite formule is de coëfHiciëiit 0,5 evemvel vrij onzeker.

Xii geeft Mathias, volgens de waarnemingen van Cailletet en

Mathias, voor den vloeistoftak :

^^ = 1 - 2,47 (1 - I) + 4,U9 »/ 1 - r,

en voor den damjitak

b.^ = 1 + 2,98 (1 - t) — 3,37 l/T^=T.

Volgens (leze formules zonden dus de twee lakken der grenslijn

aan verschillemk^ parabolen toebeliooren. De eoëffieiënt van l^ 1 — t

voor den damiitak komt volmaakt met den iierekenden overeen, en

dat .Mathias voor dienzelfden coëffieiënt liij (U'\i vloeistoftak een

groolere waarde heeft gevonden, is zeker Avel toe te schrijven aan

de onzekerheid der toen bestaande gegeAens daaromtrent. Verwaar-

loozen we dit verschil, dan ge\'en de formules \^an Mathias :

l{\
+^)- 1 = 0,25(1- ),

in vokloende overeenstemming met den coëfficiënt 0,858 dien hij later

nit de waarnemingen \an Amagat heeft afgeleid. De zooeven gevonden

waarde 0,5 komt daarmede ook op bevreiligeiide wijze o\'ereen.

De Secretaris biedt namens den Heer Hubrecht \oor de werken

der Akademie een verhandeling aan van den Heer H. F. Nierstrasz,

getiteld : ,/Das Herz der Solenogastren." De Voorzitter stelt deze

verhandeling in handen \an de Heeren Hibrecht en Hoffmann om
hiero\er in de volgende vergadering \erslag uit te lirengen.

Na resumtie van het behandelde wordt de \'ergadering gesloten.

1) Journ. d. Phys., (3), :2, 5, 1893. Ann. d. Toulou.se. VI.

(11 Juni 1903).
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Hel Proces-Vcrbiwl der vorige \ ergaderiiifi' woi'dt gelezen en

goedgekeurd.

De Heer Hoogkwekff heeft benclit gezonden, dal liij voiliimlerd

is, de vcrgadei'ini;' I)ij te wonen.

Ingekomen zijn :

1°. Circulaire van de American Chemical Society i)ericht gevend

dat de 28*'^ algemeene vergadering zal gehouden worden te Clex'e-

land, Ohio 29 en 30 Juni a.s.

2°. Circulaire van het 9'^'= Congres géologique international van

20—27 Augustus a.s. te Weenen te houden.

Beide circulaires worden voor kennisgeving aangenomen.

3". Bericht \an het oxei-lijtlen van tien Heer L. Cremona te Rome
op 10 Juni 1.1.

4°. Bericht van het overlijden \an den Heer C. Gegenbaur te

Heidelberg op 14 Juni l.i.

De Yooi'zitter wijst er op dat de Akademie, na de vele verliezen

die zij in A(>\i laatsteu tijd al heeft geleden, wederom het \'erlies van

twee buitenlandsche Leden heeft te betreuren. Hij lierinnert verder

aan de liooge plaats die beide geleertlen in de wetenschap inna-

men, (Ie eerste door zijn werken op wiskundig gebied, de tweede

door zijn baanbrekenden arbeid op het gebied der vergelijkende

anatomie.

Beide berichten zijn met een Itrief van rouwbeklag l)eautwoor(l.

De Voorzitter deelt mede, dat in de vooraf gehouden buitengewone

vergadering is besloten, afwiji<ende van hetgeen anders gewoonte was,

de Bl'YS BALLOT-medaille aan twee geleerden gezamentlijk toe te kennen

en wel aan de Heeren Richard Assmanx, Directeiu' en Arthcr Bernos

vaste medewerker van het Aëronautisch Observatorium te Tegel (liij

Berlijn) wegens de groote \erdienste die zij hebben verwor\'en, door

de bewerking der Verslagen van dat I^al (oratorium en het deelnemen

aan de tochten die er van nitgingen. De gouden medaille zal aan

beide geleerden gezamenlijk worden verleend, terwijl aan ieder afzoii-

dei'lijk een exem[)laar in brons zal worden uitgereikt.

V
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Dierkunde. — De Heer Hubrkcht l)rengt, ook namens den Heer

HofFMAXX, het volgende verslag uit over een in hunne handen

gestelde verhandeling \ an Dr. H. F. Nierstf! \sz getiteld ; „ Tht.i

Herz (Ier SoJcnof/astrett."

Deze verhandeling, mei talrijke ligiui'ii die op een diiclal [ilalcn

vereenigd kunnen worden, maaki ileii indruk degelijk werk Ie zijn.

Door ile reeils van schrijver'.'^ hand ver.sohenen bewerking der Soleno-

gastren van de Siboga-expedilie kunnen \vij ons overtuigd houden,

dat hier een rijk materiaal de basis geweest is, waarop ook dit

onderzoek over het hart dier zoo belangrijke primitie\e ÏMollusken

is opgetrokiven. En juist het hart dezer dieren was tot nog toe voor

verschillende waarnemers een raadsel en een struikelblok. Het is

intermate versclüllend van bouw. Slechts in een enkel geval van

boven geheel gesloten en vrij in het pericardium liggend (Chaeto-

derma), vertoont het in de meeste andere gevallen aan zijne boven-

zijde directen samenhang met het haemocoel. Terwijl \erder bij

sommigen een duidelijk atrium van eene ventrikel-ruimte te scheiden

is en deze beiden met elkander in directe communicatie staan, ont-

breekt weder bij anderen deze samenhang en zijn i)ij nog anderen

slechts zwakke sporen van beiden aanwezig.

De schrijver heeft al deze uiteenloopendo afwijkingen onder één

gezichtspunt weten te brengen en is er, naar het ons voorkomt, op zeer

gelukkige wijze in geslaagd om eene aannemelijke voorstelling te ontwer-

pen, hoe het molluskenhart gaandeweg zijn oorsprong gevonden heeft.

Het blijkt dat de wanden van die afdeeling van het coeloom die

bij deze dieren pericardium genoemd \vordt — ook wanneer ilaar-

binnen nog geen hart wordt aangetroffen — bij de vorming van

het hart een groote rol spelen. Deelen \an deu \\an<l nemen goot-

vorm aan en bij gelijktijdige [daat-selijke ontwikkeling \an s[)ier-

fibrillen kan alzoo huitmi en boroi het pericardium het onislaan \an

een vloeistofstroom in het haemocoel worden bevorderd.

Gaandeweg vormen deze gootvormige geleidingsbanen holten, tlie ten

deele in den dorsalen wand van liet iiei-icardium naar bimien puilen

om eindelijk als atrium en xenirikcl de \crdere ditferenliaties te

ondergaan, die tot het niollusken-hart met zijn dubbele of enkele

voorkamer kunnen voeren.

Op grond van een en ander achten wij dit degelijke opstel met

zijne talrijke, zeer betrouwbare en scherp uitgevoerde teekeningen

ten volle een plaats waardig in de Verhandelingen onzer Akademie.

HUBKECHT.

C. K. HOFFM.VNN.

De conclusie van het verslag om deze verhandeling op te nemen
in de werken der Akademie, wordt goedgekeurd.

6*
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Natuurkunde. — De Heer v.vx dek Waals doet pene inededeeliiig

t)\er: ,t
1)(' rloeifitoftoestand en df tOf'stini(l.sri>r(/i'/ij/,iiii/'\

(Medegedeeld in de vergaderingen van )!() Mei en -J7 Jinii l'.KCi).

llcrIiaaldelijU is aaiijicliioiid, dat de liiestaiidsvei-.iielijkiiiji-, wanneer

men daarin n en h stand vast iff liondi, zij moge dan kwalitaliet' den

gang der \erschijiiseien aangeven, in vele gevallen niet in staat is

numeriek jniste nitkomsteii te leveren. In liet bijzonder heeft Daxiei,

Hekthelot door de toestandsvergelijking te toetsen aan de experi-

menteele ondei-zoekingen van Amaoat in liet lielit gesteld, dat som-

mige lijnen in het isotherraennet, iiij\. die welke de |)unlen aan-

geeft, wajirvoor pü een minimum waarde heeft, en andere soortgelijke

lijnen, wel in liaar algemeeiien gang door de toestandsx-ergelijking

juist worden voorspeld, maar dat toeii de werkelijke stand dier lijnen,

zooals deze uit Amaoat's onderzoekingen blijkt, vrij groote verschil-

len vertoont met den loop dii'r lijnen, wanneer die uit de toestands-

vergelijking wordt afgeleid.

Deze omstandigheid heeft ertoe geleid om de grootheden n en /;,

als fnnetiën van temperatuur en volume te beschouwen. Reeds

Clausius heeft voor de grootheiil n zulk een wijziging voorgesteld en

schrijft bij koolzuur niet a standvastig, maar vermenigvuldigt ze

278
met ^7. Vooral met het oog op den gang van de spanning van den

verzadigden damp schijnt zulk een wijziging noodzakelijk.

Ik zelf heb trouwens van den beginne af duidelijk in het licht

gestekl dat, al moge waarschijnlijk (( standvastig zijn, met de groot-

heid b dit niet het geval kan zijn. Een van de omstandigheden die

ik meende langs theoretischen weg en door middel van vergelijking

met de proeven van Andrews het zekerste te liebben aangetoond

was, dat de grootheid /> met verkleining van het volume zou moeten

afnemen. Zoo berekende ik voor de waarde van A bij koolzuur in

gastoestand bij 13°1 de waarde 0,00242 en in vloeistof-toestand een

waarde dalende tot 0,001 5B5. Maar daar de wet van variabiliteit

van b niet bekend was, heb ik wel dikwijls moeten handelen alsof

b stand\astig w\as. In de volgende bladzijden wensch ik aan te toonen,

dat als men blijft bij de onderstellingen, die ik van den beginne af

heb aangenomen, n.1. n standvastig en /) \arieerende met het volume,

de groote \erschillen grootendeels verdwijnen, en dat reeds nu een

zoodanige wet van afhankelijkheid \'an b met het volume kan aan-

genomen worden, dat zelfs voor den vloeistoftoestand bij lage tem-

pei-aturen in vele gevallen numeriek juiste gegevens kunnen bere-

kend worden.
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Beginnen wij daartoe met de berekening van de spanning van den

Aerzatligden damp boven \'loeistolien van lage temperatunr. Uit de

voorwaarden \oor coëxistentie bij een enkele stof, n.l. j) en T en

de tiiermodynamische potentiaal voor beide phasen gelijk, volgt:

of

{pr — ipdv), — (pv -\pdv)^

Stellen wij li standvastig, en dns niet afliangende van liet volume,

dan verkrijgt de laatste \ergelijking den bekenden \'orni :

pv
a

V
RTlog{v—h) pv RT log (v—h)

Deze vergelijking is eigenlijk niet rechtstreeks bestemd ter liereke-

ning van den coëxistentiedrok, maar moet beschouwd worden als

een lietrekking te geven tusschen de specifieke volumes en dus ook

tusschen de dichtheden der coëxisteerende i)hasen. Bij lage tempera-

tni-en, wanneer de dampphase, welke wij door den index 2 hebben

aangeduid, echter ^'erdund is, en geacht kan worden niet noemens-

waard van de gaswetten af te wijken, •\vordt zij wel geschikt ter

berekening van den druk ^•an den verzadigden damp. Dan neeuil zij

den A'olgenden vorm aan

:

pi,^ -.1-RT log {v,-l>) - RT = RT log ^.
v^ Rl

Achtereenvolgende herleidingen, welke duidelijk genoeg zijn om
niet afzonderlijk te behoeven genoemd te worden, geven

p(v,-i)a a\v^—h) f a

• a a

[v, -h)=zRTlog-

— RTloq-

RT

P

P + -

a v

J.+
-[ÜT

V, {v,— 2b)

p{^\— f>)]

RT +
v,-b

— RT log
a

z- log
P

a
? + —.

V,
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a
Nii kan (iii\(i(ii'\vaai-(lrliik y/ \ orw aarloosd worden lo,i>;enover

Laat // /('U's réii Aliudsfecf zijn, dan iy de waarde toch /.eker kleiner

1 (( ^ v{v— 2h)
dan — ";c(l(H'lte \an — . Eveir/.oo kan oinoorwaardclijk ;*

1000
"

V,-' h

II

vei'waailoiiMl worden le.neiiover -, ol' i»\{i\— 2//) tegenover a ; en

wel om de/.cird(> reden, wani ; is \an «le/.elCde orde van

((

üi'oollieid als —

.

Zoo \ereen\()ndigl /,icli dus de \ ergelijking tol

:

a

V b V,—h

^"^T^-ï^' +V ^'^

Voor het limietgeviü als t\^/) kan gesteld worden, verkrijgen wij

:

a

^'^
a RT'

Voeren wij de kritische grootheden in, n\.

:

la 8 a

^ 27 b' 27/»'

dan wordt de vergelijking ter berekening van p:

— %- =— — — log 27
Pk 8 1

oï, daar /"// '27 = 3,3 is en dus bijna gelijkgesteld kan worden aan

27— - niet gruote benadering

:

b

— log— = 3,375 —--—
PIc J

Deze laatste lieti'ekking is oj) weinig na gelijk aan die welke door

Kamerunüu Onnes langs grafiseiien weg is afgeleid nil de toestands-

vergelijking niet (I. en h constant nl.

p rrk—T\

trouwens als bij benadering geldig tot aan de kritisohe temperatuur,

terwijl y.ij hier alleen kon afgeleid worden \dor lage lenijieralni'en.

1) LoRENTz-bundel. pag. 070.
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Voeren wij in vergelijking (i) niet onmiddellijk in r, = h, dan kunnen

wij ze aldus schrijven

:

a

of

h v,—b
loqL — 1_ ^i 2 %-\

Voor waarden van r,, welko slechts weinig grooter zijn dan A, kan

V *',

—

h ... .. ]

voor hij - geschre\en worden en verkrijgen Avy ilus

:

- W - = -^ ^ + -7 % 27

V —b
De waarde van is met de temperatuur veranderlijk en is eerst

gelijk O bij 7':=0°. Zij kan l»erekend worden uit:

-{,-h) = RT.

Deze laatste vergelijking kan aldus geschre\-en worden:

21 Tu /«.V '

Ct
v,-b 1 ,,

T 15 ^ ..,

De waarde van --—= -— zou gelden voor •—=— terwijl
6 5 J h oJ:

1 h \ 7^ 7' 1

=— geldt voor —- = 0,54. Voor —-= —
- is de waarde van

b i Ik Jk ^

V,— b V.— b

gelijk aan 0,2125. Daar de groutiieid —-— met de temperatuur
b b

27 T
verandert, geeft de term — —- niet de geheele verandering van /> met

o -Ijc

de temperatuur aan, maar het verschil is gering. Wij zouden uit de

bovenstaande vergelijkingen de waarde van

T dp

pdf
kunnen berekenen, maar het is eenvoudiger deze grootheid te berekenen

uit de vergelijking:
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Voor coëxistecrciidf jihascii wordl deze belrekkiiig:

t'I^ — — ^~^'

dT ^' " v,~v,

Of

a a

Bij lage U'iniii'i'aliircii \iici'l dil lol:

a a a(v^— b)

T dp i', b vj)

of

i>
'<rr ~ RT h

of

Tdp_21Ti v^-h

pdT~ 8 T h '

Vergelijking (2) \oc\-\ bij T= Tk tot

^T di

/' dijk
rp

zoodat (Ie coëflicicnt, waarmede ^7 moet vermenigvuldigd worden

T dp
0111 de waarde van —-- te \iinleii, hij ilc hoogste temperatniu', welke

/) dl

hij de spanniiigslijii voorkomt, niet veel \'erscliilt van die xoor de

laagste tem|)eratnren, waarhij de vloeistof noch l>estaan kan, zonder

in den vasten toestand over te gaan.

Hier liel)lien wij een der sj)rekende voorbeelden, lioe de toestands-

vergelijking met standvastige a en h, Aqw algemeenen gang van een

grootheid kan aangeven, zooais die in werkelijkheid ook gexonden

wordt, terwijl de numerieke waarde veel verseliillen kan. ^Vant de

werkelijke gang van de dam|ispanning wordt inderdaad ten minste

approximatief voorgesteld door de fornnile

:

V Tk—T— lofj-=J ,

Pk J

maar de waarde \an / is niet 4 of iels daar lieneden — maar voor
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zeer veel stoffen wordt een getal gexondeu, dat niet vcv van 7 is

verwijderd.

Voor ik liierop verder inga, znilen wij nog de waarde van eenige

andere grootheden berekenen, zooals die voor den vloeistoftoesland

bij lage temperaturen uit de toestandsvergelijking volgt, als men daarin

a en h standvastig houdt.

Nemen wij weder p zoo klein, dat geschreven kan worden :

-(v-l>) = RT,
v''

U;lan leick^n wij daaruit af:

, = (!*) xl^-2| ..... ,3)
\v dTJjj = o {v—o

)

T r

Voor — = 0,585 (Etlier bij O') is gelijk 4,7, gelijk uit

Tk v—b

8 T (i-O
27 Tk fi^

h

kan ge\'onden worden. Met deze waarde van =: 4,7 vinden w ij

V \o

T fdv\ _ 1

of voor den uitzettingseoëtïicient onder geringen druk en l)ij deze

temperatuur, die laag genoeg is om den druk te kunnen verwaar-

loozen, de waarde \an

1 Cdv\ 0,00367 „^, .— — r= -! = 0,00136.
V \dT),,=^ 2,7

Deze waarde vergelijkende, met die, welke de {)roef heeft g•ele^•erd, en

welke wij op 0,001513 kunnen stellen, zien wij dat zij tenminste als be-

naderde waarde dienst zou kuinien doen. Dat bovenstaande vergelijking

1 / dv \
(3) voor — ^77, de waarde oneindig levert l)ij r=z2/), en (his

V \dIJp^o
T 27

voor — = ~- is geheel in overeenslennuing met de omstandighei<l ilat

^ k 32
7' 27

, ,

de isotherme voor —-= -- aan de 1 -as raakt — en waarseiiuwi dat

vergelijking (3) slechts benaderde waarden zal kuimen lexeren \oor

veel lager waarde van 'T.

Berekenen wij den sameudrukkingscoëflliciënl ,? u. 1.
—

I — 1 in
\vdpji-
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iloii zelfden vloeisloftoestaiul, dun \ iii(k'ii wij :

(dp \ RTv^ 2a a / v^ '\

7irjrÖV^ ~V "" ^\^t> ~ V
of

1 //'
27 Pt

^Ie( de vorige gegevens en /iA.=;37,5 alniosfeer stellende, vindcMi wij:

j?= 0.0006 l)ijna.

Deze waarde is zoo veel maal fe gi'oot, daar de proef slechts

ongeveer O.OOOKi heeft opgeleverd, dal vooi' deze grootheid de toe-

standsvergelijking met standvastige a en // niet meer zelfs als bij

benadering geldig kan wdrdeii hesehonwd.

Uit de bekende itctrekking:

volgt

en dus

Tfhv\ f dj

lAdTj.X %

Met de hicrbo^'en genoemde door het experiment geleverde waar-

den zou dus l)ij ether van O'

:

273 X 0,001513

0,00016

moeten zijn, of

27 X37•<v)"

-=(vj
Volgens deze vergelijking zou dus v kleiner moeten zijn dan /;,

wat, als f) niet met het volume warieert, een ongerijmdheid zijn zou.

Berekent men de waarde \ an /> uit dan vindt men voor ether
8/'/,-

b = 0,0057 eirea, terwijl hel vloeislofvulume inderdaad klehier dan

/) blijkt Ie zijn. Deelt men n.1. het moleknlair-vloeistofvolume door

het normaal molekulair-gasvulume, dan vindt men circa 0,0047 ^).

Overtuigend blijkt dus dat de variabiliteit van b imlerdaad bestaat,

en dat dus een toestandsvergelijking, die daarmede geen rekening

houdt, onmogelijk de gegevens van den vloeistoftoestand leveren kan.

1) Continuitüt 2e druk p:ig. 171.

-) Gontinuilal 2c druk pag. 172.
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Keeron wij terns' tot de vcrgelij Icing

:

, Pk Tk—T

P 2

welke ten minste approximatief door de ervaring bevestigd wordt, met

een Avaartle \an /' die onge\eer tweemaal grooter kan gesteld worden

dan uit de toestands\'ergelijking \olgt, als wij daarin a en b stand-

vastig houden. Welke wijziging moet in de \erstands\'ergelijking wor-

den aangebrat'ht om rekenseliap te geven van die tweemaal grootere

waarde? Daaroj) is door Clausius geant\\(}ord door a een tempera-

273
functie te onderstellen en l)ij\'. in de plaats stellen a -yj-.

Oppor\'lakkig gezien l)rengt dit de zaak tereelit. Maai- ook slechts

in schijn. Inderdaad brengt deze wijziging bij T= 1\ de waarde
van ƒ tot 7 — maar bij lagere temperaturen voert dit tot gevolgen,

die in strijd zijn met de ervaring. Berekent men zooals op pag. 80

de waarde van

dl y„

—

V,

, . , n «273
en neemt men m aanmerknig, dat dan f = — 2 — is, dan \'indt

V T
men

a 273
A -

Tdp
^

V, T

of'

pdT RT
Voor lage temperaturen zullen wij i\ =: h kunnen stellen, en approxi-

matief afleiden

:

Tdp _ ^ a 273

^' 'T BJT

T dp 27 fTiY
p dT 8 \T

)

,. T 1 Tdp
Voor --=:-— wordt dan \oor — ,- niet een waarde gexoiiden die

J /, ^ /> dl

tweeniaal grooter is, dan die welke uit standvastige waarde \aii a

volgt, maar een waarde ^velke 4 maal grooter is.

Berekent men, wat de vergelijking

pv — I pdv =^ pv =
I

/)(/(•

bij deze waarde van d oi>lc\erl, dan \ indt men:

1) Gontinuitat pag. 171
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Om met ƒ 1
-— — 1

J
k' sluileii zon de |i(isitic\c Icriu \;ui Ir'I tweede

27 Tk
lid (Ion vorm moeten fteliad liol)l)en van 2 X -^ 777 ; ("n <'e ne,f>atievo

8 ./

irrni zon niet loij 2 X -^^j maar lo(j 27' moeten Iniden.

Nu de omstundiglieid, welke er toe geleid beeft om r/ als een lem-

peratnursfimctie te beschouwen, n.1. de gang van de danipspanniiig,

zoo slecht door deze wijziging bevredigd wordt, zal het wel niet

iKHtdig zijn \erd('r op dien weg voort te gaan — vooral omdat die

wijziging alleen toch nimmer verklaren kan, dal de vloeistotVolumes

zelfs kleiner dan h zijn.

Had men Jiiet een zoo snelle toename van a met dalende tempe-

T

ratnnr ondersteld als met a -—
- overeenkomt, en bijv. ae * gekozen,

dan zouden een deel dei' xdrige bezwaren weggeA'allen zijn.

Dan woi-ih

gevonden. Nu is
[

1-|- — )« "'* een uitdrukking, welke bij T= Tk

gelijk aan 2 is en i>ij 7'=rO tot (^ = 2,728 enz. zou zijn geklommen,

dus betrekkelijk weinig zou zijn toegenomen. Maai' de term welke

gelijk aan log 27° zou moeten gevonden worden, zou evenzeer vèr

beneden de \ereischte waarde zijn gebleven. Dit is een der redenen,

waarom het mij noodig schijnt te onderzoeken in hoever de \aria-

hiliteit van h alleen in staat is den gang der dampspamiing te ver-

klaren.

Menigmaal heb ik, niet durvende hopen, dat de variabiliteit van i,

den door de ervaring aangetoonden gang dezer spanning zou kunnen

verklaren, en ze in elk ge\al niet kunnende berekenen, naar andere

27
oorzaken gezochl, ilie de waarde van den factor _/ van -r- tot op

10

ongeveer het dul)bele zou kunnen In'engen. Daar de grootheid — de
u

V

energiehoeveelheid voorstelt, welke de \erdunde gas\orm meer bezit

Tdj)

ilan 'Ie ^ loeistoftoestand, en deze volgens de waarde van —— slechts
pal
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circii de lielt't sfhijni te zijn van wal zij innet zijn — liub ik gedacht

dat de transformatie van vloeistof in dani|», misschien als twee trans-

formaties zon moeten beschonwd worden. Ei zonden dan twee over-

gangen plaats knnnen hebben, n.1. die van vloeistof in damp en die

van complexe molecnlen in enkelvondige dampmoleknlen. Was dat

zoo, dan zon ile vloeistoftoestand, zelfs bij die stoffen, welke men

als normaal beschonwt, imlerdaad verschilleji van den gastoestand,

en zou er sprake zijn van ,/molécnIes li(pn(logènes" en ,/molécnles

gazogènes". Dan zonden er echter de volgende toe\allige gelijkheden

moeten plaats hebben. Vooreerst zonden die twee transformaties

evcn\ eel energie moeten eischen, en verdei' zon l)ij elke temperatuur

de hoeveelheid (/liqnidogène" moleknlen in den vloeistoftoestand

boven het aantal dat in den gastoestand aanwezig is een zoodanig

bedrag moeten bezitten, tlat het jiroportioneel was met de waarde \'an

p(v — r )—^,—^. De volgende vergelijking zon dan gelden:

a a

Tl + (..,-.,)£

pdT ?'('',—?',) r,r„/. p(v^— r^)

Maar daar het niet gelukt is om dezen gang in het bedrag der

liqnidogene moleknlen uit thermodynamisclie regels af te leiden en

om rekenschap te geven van de genoemde toevalligheden, lien ik \an

deze gedachte teruggekomen; te meer omdat ook door deze onderstelling

niet verklaard wordt, dat het vloeistofvolume beneden b kan dalen.

Vraagt men welk soort wijziging in de toestands\ei-gelijking met

standvastige a en b aangebracht moet worden (ini tol een geringere

dampspanning te geraken, dan kan men op die vraag het volgende

antwoord geven. Elke wijziging, waardoor de drukking Aerminderd

wordt met een bedrag dat des Ie grooter is naarmate het volume

kleiner is, voldoet aan den gestelden eisch. Laat in de \-oigende

figuur de doorgetrokken lijn de isotherme lijn voor standvastige a en //

zijn, terwijl de lijn AB, volgens den l)ekenden regel getrokken, door

haar uileinden de coëxisteerende i)liasen aanduidt, en de punten t'en D
de phasen met minimumdruk en maxinunndruk voorstellen. Laat de

gestippelde lijn zoo geteekend zijn, dat zij bij zeer groot \olume

praktisch met de doorgetrokken lijn samemalt, maar naarmate het

volume kleiner is, met grooter bedrag lager gelegen is. Dan is het

punt D' naar rechts verschoven en het punt C' naar liid<s. Immers

zoowel in het punt dat juist onder D ligt, als in het pinil dal juist

dp
onder 6 ligt ; is -— voor de gestippelde lijn positief, en dtze beide

av



;



( 93 )

welke heide vergelijkingen RT), = —^y en pi,^ — — opleveren,

dus gelijke Tk en /*/.: als a en /; in beide vergelijkingen dezelfde

waarde bezitten. Voor gelijke waarde van T en /' is de waarde van

p voor de gewijzigde isotlierme kleiner dan voor die met constante

a en b, en het verschil is te grooter naarmate het volume kleiner

is. En \olgens de tiguur die wij besproken licl)i)en, zal dus - ecu

kleinere waarde hebben, \'oor de gewijzigtle isotlierme, bij gelijke

T
waarde \an —^, dan \oor de ongewijzigde isotherm^ Ook een met

afnemende waarde xan v toenemende waarde van a zou in den

zelfden zin werken — maar een dergelijke wijziging heb ik ten

minste niet uit\oerig onderzocht, omdat ik reeds vroeger tot het

besluit was gekomen (zie LoREXTZ-bundel pag. 407) dat de waarde

der samendrukkingscoëfticiënten in vloeistoftoestand zich alleen laten

a
verklaren met een molekulairdruk \an den vorm —

. Ook de onder-
ra

stelling \A\i complexe molekulen in tien vloeistoftoestand, waarmede

een wijziging van den kinetischen druk tot <p{,vT) zou gepaaitl
'^

V—b

gaan, terwijl tp {i\T) met afnemende waarde \an /• zou moeten toe-

nemen, \oert tot een kleinere waarde \'an — \oor een zelfde waarde
n

T
van ^,-, in liet ueval n.l. dat de grootere comj)lexiteit bij de kriiische

omstandigheden verdwenen is, en dus de waarde van 7^. en y^t niet

veranderd zijn; waarschijnlijk ook \vel in het geval dat zelfs bij de

kritische omstandigheden nog complexe moleculen aanwezig zijn.

.Maar dat zou slechts door rechtstreeks nader onderzoek moeten blijken,

en voor dat geval is de eigenschap der geteekende figuur alleen niet

beslissend. Dat men deze omstandigiieid echter niet als de waai'schijnlijke

oorzaak van het groote verscliil tusschen de waarde van de)i damp-

druk en die welke uit de toestandsvergelijking met constante a en

}) volgt, kan beschouwen heb ik hierboven reeds aangegeven. Dan
bbjft niet anders over dan terug te keeren tof mijn oorsproidcelijk

staiulpunt van 3ü jaren geleden en /; variabel fe stellen, zoodat liij

kleiner volume een kleiner waarde \ an h itehoort. Dat een dergelijke

RT
variabiliteit de kinetische druk kleiner doet uit\allen dan met

V— h

constante h het geval zou zijn, en wel te kleiner naarmate r kleiner
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is, is (liiidclijk; daarenboven is er dan rekensdiap gegeven van het

feit dal er \ looistof'volnnies kannen voorkomen, die kleiner zijn dan

de waardt* van A, die Imj zeer ^roote xdliiuics lidtoorl en die ik

\(>rd('r ddor A,, zal aanduiden. ( H' iaat ik lirvcr zeti^ü'en, nie( terng-

keercMi tol <lal sland|)iinl, waiil eigenlijk lii'l> ik hd iiooil inderdaad

verlaten. Alleen de ()nl)ekendheid met de wet \an \'arial)ilileit was

oorzaak, dat ik de gevolgen van deze afnemende waarde van //niet

kon ontwikkelen — maar reeds in mijn „Toestandsvergelijking en

de theorie <ler cvkliM'he beweging" en in iict bovengenoemde stnk

in dcii LoKKNTZ-i)nnd('l blijkt, dal ik nog oj) dat siandpnnt stond.

lüj mijn eerste vei'moeden omtrent de oorzaak \an liet afnemen

van l> met kleiner wordend volume ging ik niet uit van het denk-

beeld, dal een kleinere waarde van J) een kleiner volume van de

molekulen zon beteekenen. Daar /y,, een viervoud van het molekulair

volume is, werd door kleinere b een kleiner veelvond van dat volume

gedaeht. In die beschouwingswijze beteekent het kleiner worden van

h niet een reëele vermindering \an het volume der moleeulen. Menzon

ze ter onderscheiiling daarvan een quasi-verkleining kunnen noemen.

Dat een dergelijke (|uasi-verkleining van het molekunl bestaat, kan

nauwelijks betwijfeld worden. Hoi.tzm.vnn zieh in zijn ,/\"orlesujigen"

ete. baseeremie op de onderstelling, dat de toestand van evenwicht,

dus \aii luaximum-eulropie, samenvalt met den w aarsehijnlijksten

toestand, heeft daarbij moeten in aclil nemen de kans van samen-

vallen van de afslandssferen ; en door de uitdrukkiiig Avelke hij

voor de maximnm-entropie op deze wijze vond te vergelijken met

r (h
(de entropie in den i'Neuwichtstoestand \()li:'en> de toestauiU-

vergelijking), was hij in ^taat .u'e>leld de waarden \au enkele

coëfticiënten te bepalen in de uitdrukking:

Deze methode is een indirekte. Ik zelf had beproefd deze coëfli-

ciënten Ie i)epalen door rechtstreeks den invloed van het samenvallen

der afstandssferen op de grootte van den druk na te gaan. De

waarden der coëfficiënten, welke volgens deze twee verschillende

methoden gevonden werden, verschilde. Later heeft mijn zoon (Verslag

Kon. Akad. 1902) aangetoon<l, dat ook volgens de rechtstreeksche

methode de waarde van «, als men <\gi\ invloed op den druk anders

op\at dan ik gedaan had, gelijk aan die \'an Boltzm.vxn gevonden

wordt. En sedert ben ik geneigd de coëfüciënten volgens Boltzmann's

berekening als juist aan te nemen.
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Maar deze waarden gelden alleen voor sferisclie moleculen, en

alleen voor één-atoniiiïe gassen kan men een dnsdanige gedaante

voor een moleknul onderstellen. De mogelijkheid is niet nitgesloten

dat voor samengestelde inoleknlen deze eoëffieië.nteii veel kleiner

zullen gevonden woi'den. Daarenboven heeft men ter bepaling van

de kennis noodig van alle coëfticiënlen — en liet laat zich
i'— //

niet verwachten, dat in een afzienbaren tijd, de daarvoor noodige

berekeningen vohoerd zullen zijn. Reeds de bepaling van /i heeft,

men raadplege de l)erekeningen \an van L.\.\r, ontzaggelijk veel

werk geeischt.

Voor samengestelde molekulen is er nog een andere oorzaak

mogelijk voor afname van // met afnemend volume, of onder grooten

kinetischen druk, dus in liet geval van groote dichtheid. Het mole-

kunl zou werkelijk kleiner kunne]i worden. Als de atomen in het

molekuul licwegen, en daaraan kan ook nauwelijks getwijfeld worden,

hel>l)en zij vrije ruimte noodig — en dat iiij grooter druk, die zij

op elkander uitoefenen, die ruimte verminderen zal, is hoogst waar-

schijnlijk of liever zeker. Daar echter het mechanisme van de mole-

kulen nog geiieel onliekend is, is het vooraf niet te beslissen of deze

volumevermindering der molekulen van merkbaren invloed op den

gang der isotherme zijn zal. In mijn toepassing van de cyklische

beweging op de toestandsvergelijking hel) ik de afleiding beproefd

van de fornude, welke zulk een reëele volume-vermindering van

de molekulen met afnemend volume zou aangeven. Door van Laar

is zij getoetst aan de waarnemingen van Ajiagat voor waterstof —
en ofschoon er zich Jiieuwe moeilijkheden hebben voorgedaan, is de

overeenstemming van dien aard, dat wij de gegeven fornude in elk

geval als een benaderde formule voor de afhankelijkheid van h met

v kuiMien liezigen.'De formule, die voor verschillende gevallen ver-

schillenil zou kumien zijn, zal ik onder tien volgenden ^orm toepassen :

"-1-
il
—r) ('t)

V— b \bg— 6

In deze formule stellen h., en f>„ de • grenswaarden \an b voor, de

eerste voor oneindig groot \olume, de tweede \oor het kleinste

volume dat de stof zou kunnen innemen. n\erigens verwijs ik naar

mijn mededeeling over de toestandsvergelijking en de theorie der

cyklisehe beweging, lüj het onderzoek van van Laar kwam hij tot

het besluit dat slechts (km overeenstemming kon gevonden worden als

men h„ met 'J' laat afnemen, iets wat ik zelf ook reeds gevonden had bij

de toei)assing op koolzuur (Arch. Néerl. Serie II, Tomé IV, pag. 267).

Is dit inderdaad het geval, en blijft dit ook na de een of andere

Verslagen ilor AlUediiig Nutiiuik. Dl. Xll. A". 1003/4.
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wel met T veraiuleit. Dal

met (leii aaid der alleiding l)estaaMl)are wijziüinu- dtT t'drmide liel

geval, dan is er liissclien den loop \aii !> met r, al« flie aaii^quasi-

verkieiuiug, of aan reëele xcrkleininu' moei toejieselii-eveii worden,

dit \'ersclnl dal de eerste nid \an 7' af'iianiil, terwijl de tweede

inet Nolkomeii standNasti"' is, zon
ilt /„

voor de laatste opvatting pleiten.

Maar voorloopig zie ik van ai deze vragen en zwariglieilen at',

en beperk ik mij er toe, aan Ie tonnen liat deze t'ornnde vooi- den

gang \an h met v zooals (4) aangeeft, inderdaad in slaat is de groole

verschillen, die tot hiertoe geconstateerd zijn, weg Ie nemen. Te meer

omdat deze formnle blijkt geschikt Ie zijn voor de afleiding van

algemeene gevolgen, die uit het afnemen van A met /' voort\loeien.

Ik zie dus af' \an de mogelijke verandei'ing van //„ met 7'. Daaren-

boven zal ik bij de toepassing der f'oi-mule de onderstelling maken

van /),! ^ 2 h„. Van alle vormen, \vaartoe ik, als zijnde mogelijk,

besloten heb (men zie ook mijn bijdrage in den Itossciia-bundel der

Areli. Néerl.) kies ik er een, in zeker opzicht, willekeurig. Later

kunnen misschien de vele Iterekeningeu worden uitgevoerd om Ie

onderzoeken in hoe^er wijzigingen noodig en mogelijk zijn om het

sluiten met de waarneming meer volkomen te maken.

A. Sj"nmi>i(/ inii (Jen Vf'rzad'Kjdeii. i/nin/i.

Begiiuien wij met de itei'ekeiuug \"an den di-nk van den \-erzadig-

den damp bij lage temperaturen, en schrijven ^vij daartoe de A'erge-

lijking, welke iiildi-ukt dat de theiinodvnamische potentiaal voor

coëxisteerende phasen evengroot is, cnider den volgenden voi-m :

a rd(v-l>) fdhl
' r J v-b Jr-bX
f'

n rdh "1

/)(• RTlo(f(c-l>) - liTt =
V J r-h

I,

De beteckenis van den lerm RTl

1

1
r dh

'b ik reeds \ri)eger aan-

gegeven in mijn stuk getiteld „De kinetische Ueleekenis van de liicr-

uiodynamische potentiaal" als de arbeid die de kinetische druk op

net molekuul iiitoefenl, wanneer het op (unkeerbare wijze van den

'.oosland der eerste phase naar dien van de tweede overgaat, en het

zijn x'olnme of' quasi vergroot of, zooals wij nu (^lenken, reëel ver-

groot. Wij kunnen ze berekenen als wij den gekozeu vorm voor h
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aanneiuen — eii dit is mede een reden waarom ik van het denk-

beeld ,/reëele vergi-ooting" gebriuk inaak. Maar haar waarde moge

afhangen van den bijzonderen vorm, welke voor h wordt aangenomen,

dat zij een positieve waarde zal hebben, is bij elke te kiezen varia-

biliteit van h. als toenemende met r, zeker.

Stellen wij ter berekening van I voor — de waarde z, dan is

Jr-b i>!,— t>„

db =1 {f>.j—b^) 'h en \olgens flen \oor A gekozen vorm \an formule (4)

V-b - Z
'

r db r\—z^ 1
Avaardoor I overgaat in I dz =z log z z^.

Substitiieerende in de uitdrukking voor de potentiaal verkrijgen wij:

a b— b„ 1 /"l>— f'o

pc RTlo.7 (c -b) — RTlo,i "- Rri -

Denken wij lage temperaturen en dus de tweede pliase een ver-

/> /;

—

b^

dunde gasphase, dan wordt pr = A'7', b)(j{r — b) = — log —— en r~^ 1-

Bijgevolg verkrijgen nij

:

RT bg-b^

pi\-^-RTloa {,-^-b^)-RTlon '^--Rt{'^
) =Rr-\-RThq

of

p,:,-'l-RT-Rrio,'^^+':RT'^=RTlo,P^^^

of

pb,-URT'^J^'2L^RTk.l'-^+^-RT'i:^^RTlog-P--
b, b, b, • by-b, 2 v,-b, a

P+-
V

Tot hiertoe is \oor den vloeistoftoestixnd nog geen benadering

toege})ast.

Nemen ^vij in het eerste lid de termen samen, waarin p voorkomt,

dan kunnen wij daarvoor schrijven

:

1

v^-2b,v.

fh

Daar i\ in den \Joeistofvorm slechts weinig grooter is dan A, en

kleiner blijft dan 2/)^, kan de vvaarde dezer uitilrukking, als blijvende

heneden />/;, zeker verwaarloosd worden, ^'erwaarloozen wij ook in

iiet tweede lid /i tegenover —, dan kunnen wij de vergelijking, ter

''i

berekening van den dampdi'uk bij lage temperaturen aldus schrijven

:
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loq

a

UT l>.

b.— b. b. — b,,

Neineii w ij, om op <lc liooldzalvcii de auiidae-lit It' kiiiuieii vcstifi,en,

voorloopig aan, dat ook hij variabele /> de vergelijkiii<i;eii gelden:

8 «

27 6^

liTi,

en

Pk
1 a

27 1^
dan wordt de vergelijking (5) ook aldns gesclireven

I'
log -

21pk
(ï>

27 'J'kb^ e,- b, b^—b„ b,- b,

8 T b,^ b, 'h-b,^ ' v,-b.

Vergelijking \an deze nitdrnkking met

P
loei —

Pk
/(^-

Tl-
loont dat aan den eisch dat de factor van —' tot 7 nadert voldaan

kan wonk'ii. als wij ~- gelijk stellen aan 2. en i\H>< aannemen dat in

Nolumcs, gelijk aan liet volume \an vloeistofl'en liij lage tem|KM'atnren

de luoleknlen tweemaal kleiner zijji dan in den gasvorm. Maar de

overeenstemming in de waarde van den t'actoi- van --; is niet vol-

doende om de iierekende waarde in o\ereenstemming te brengen

inel die dei' tornnde, welke toeli. al zij het in rnwe trekken, hij

laue lem|)eratuien dooi- de dampspanning gevolgd woidl. Daarvoor

weinig van 7 verscliilt.

Om over de waarde dezer uitdrukking ie kunnen oordeelen, moeten

wij tot de toestandsvergelijking terngkeereii, en de gevolgen nagaan

'(

voor het geval dal /* teuenover — verwaai'loosd kan worden, dus tot

:

a 8 (( T

»'/
*

'
' 27 b^ n

)s JKiNcndu^n noodiff. dat
b,— b„ r, — b,

+ i —Y + ^^
v, — b, b.

Drukken wij /i^ en r, uit in de i>i-oothei< Wij hehbeii dan

en
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of

r
,
=/'„ + h- + (ft.-^)

Deze waarden substitueerende eu /><, =r // h^ stellende verkrijgen \vij

de vergelijking:

n{H-\)
8 T_ ' ' 1—

^

P + l^-^+iZT^J^"-^))

l ..3'
Stelt men «=2, dan berekent men - :=— belioorende bij —-^0.8

_ 1 ^_ ^

7i.

1
7'

l
7'

•=-j „ „ —=0,615

"\"oor zeer kleine waarden van z kan z^ tegenn^'er 1 ^crwaarl()üsd

worden en berekent men de waarde \aii : uit de vereen \'oudigde

vergelijking:

8 7' _ 2z

27 7Y-"~(l+2#
7' 1 , 1

welke vergelijking voor — = ~- de waarde van : == — doet vinden.

\ oor /.ulke kleme waarden van r. \\ordl = 1,
'•.-''. l\ 1 + ^

V, 1 + 2- ^
en --=:-

. De Icniperaluren, waarbij de dam]i|iliase be.schonwd
''i 1 + ~

mag worden als een gasphaöc, die \erdnnd gejioeg is om daarop de

gaswelleu to mogen toepassen, zullen wij benoden (),G 7/, stellen, en

dus zullen wij c mogen stellen beneden -^. Kiezen wij c ^ -^, dan
t b

berekenen wij voor (
-'-

1 de waarde 4
(
-^

)
^4( —

-
|

of

——:— = 2,5(5. Met deze waarde woidt

:

2o

'"•' " ('v^'Ft + I-T + -t'' = '"' -i- X 20,ö + 1 ^ n, , ,

.
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Deze waarde is wel kleiner dan Iikj 27', maar nadei-t er geiioeg-

zaain toe. Dat zij kleiner is dan Itxj 21'' is trouwens geheel in over-

eeiisteinniiiig met het teil, liat bij lage temperaturen de waarde van

, P /J'k—T
f 'n\ de formule — luq — = / — --— volgens de ervaring grooter moet

'Pk ^

gekozen worden om aansluiting te geven. Een grootere waarde \An

f toch levert hetzelfde resultaat als een niet grootei-e waarde van /

in f— wa<ar\an minder al'üetrokken woidt.

Het kan nu den scliijn krijgen, dat ile afhankelijkheid \an p met

T in sterke male vergroot wordt door de vers(diilleiide waarde die

z bij verschillende temperaturen verkrijgt. Allijd echter geldt, als b

niet van J* afhangt de betrekking:

en dus (zie bladz. 8G)

of

T

'pdT 8 Tb, b.

Met de hier gemaakte onderstellingen wordt dil gelijk aan :

Tdp _21Tk z z

P J7'~ T 2^ 1+7 ~ ï+7
een uitdrukking, welke als z klein is, niet veel met : \erandert.

T dp
Toeli blijkt bij de meeste stotfeu de waaide van , bij lage tem-

/) dJ

peraturen nog iets grooter te zijn dan deze formule aangeeft. Jlad

men 0^^'2/j^ ondersteld, dan zou ook een grootere wjuxrde gevon-

den zijn ; en hadden \\\] alleen oi) de formule Aoor de damp-

spanning te letten, dan zou het voor de hand liggen de onderstel-

1 1

lingen na te gaan, voor //
=

'2 - ot // = 2 — . Maar dan worilen

andere waarnemingsgrootheden weder minder uoed door de \ oor b

gekozen formule weergegexcii. Ik zal mij dus blij\en bej)erken tot

het nagaan van de gex'olgen van de gekozen xei'gelijking \'oor A als

n = 2 is.

Afgezien \aii de viaag of wij door de variabiliteit van //

alleen, en deze vai'iabiliteit onafhankelijk \au 7' stellende volkomen

Tdp

pdT
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mimeriek jiiiwte overeeiisteimuiiiji' met do ervaring hebben, reken ik

de volgende theovetiiiche o[)merking van gewicht. Bij molekulen van

onveranderlijke grootte voldoen de drukkingen in de twee coëxistee-

rende phasen, die \èr \erwijderd /.ijn van de kritische omstandig-

heden aan de benaderde betrekking:

p h

In deze formule steil M den druk voor der vloeislofphase, dus den

a
moleknlairdruk, en — de transtbrniatie-\\armte

:

u

liij molekulen van veranderlijke grootte geldt de benaderde ver-

gelijking :

rt

a
waarin weder — de transtbnuatiewarmte is, welke grooter is, als in

de vloeistofphase de molekulen hetzij reëel kleiner zijn, hetzij dat dit

slechts een quasi-verkleining is; weder is J\J de moleknlairdruk,

welke mede grooter is. Maar deze moleknlairdruk is nu \oorzien

van een factor /. Is het een reëele verkleining dan kan de beteekenis

van dezen factor schei-p worden aangegeven. Daar zij t\:ü\ gelijk is,

bg— h,

ten minste aiiproximaliet gelijk is, aan
j

—
, kan (men zie mijn

,/'['( teslantlsNcrgelijking en de Theorie iler cvklische beweging) daar-

voor ile volgende i)eteekenis gegeven worilen, welke uit de twee

volgende betrekkingen wordt afgeleid :

{hy-h^) z= RT

'b = b

In deze vergelijking steil f - 'j ile atoiuukrachlcn \o(ii-. welke
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het molekuiil in >l;iii(l IkhkIch, i>ï iiieilewerkoii mii licl iiiolckiiiil in

stand te lioudcn. Met L;vliruikniaki]ii:' van i\t'/A' waanic van / vindt

men dan :

"'^-Tfi:"''"
Het eerste lid bevat dan do louarillinniN van lid |ii(idnkl van Iwco

verhoudingen, nk de verhnudinii- van de naar liinncn Lr('ii<'lili' kiaciitcn

die de niolekiden als systemen besidionwik in ile dani|i- «mi de \ loei-

stofphase honden, en de verhüudin<j- van de naar i)innen gerichie

krachten, welke deze systemen in heide jicnoeindo phasen in stand

houden. Is het een (luasi-verkh'ininu dan is wel niet oen dergelijke

scherp aan te geven iieteokeins voor de gidotiicid /• aan Ie ge\en ;

maar dat zij bestaat volgt, daar onk in dal geval I AAaarde

heeft, vut liet voorgaande met zekerheid. En of zij dan grooter of

kleiner zal uitvallen, kan alleen beslist worden, als wij don gang

\M\ Il nu't r, die Inj (|nasi-\erkloining goxolgd wordt, vergelijken

mot die bij reëele verkleining.

In vergeliiking iG^ is vorwaarkiosd do lorm ;-, welke volgens

de voor h gegeven tui-inidi' bij lage lom|)oratnron, waarx'oor ((i) alloon

geldt, gelijk is aan ~-
. Hot is opmerkelijk, dat ook bij vele andere

onderstellingen (nnlronl i\in\ aai-d dor kraohton die iiol niolekunl in

stand houden, afwijkende \an die, welke tot don mkm- h gekozen

vorm geleid hebben, de vergelijking ((>) ternggovondon wordt, telkens

echter als wij een zekere botrokkolijk kleine grootheid vorwaarloir/.on,

waarvan de beteekenis mij niol mogelijk is kineliseli to duiden. Tot

vergelijking (6) komen wij door aan to nomen, dal iiol moloknnl te

beschouwen is als een binair stelsel, besla^inde uit twee atomen, of

uit twee innig .samenhangende groepen, die wij i-adicalen zullen

noemen — welke twee deelen (en o|)ziclite \aii elkander bewegen,

en die op afslaud(>n \an elkander kmnion koinoii, welke mot hun

afmetingen vergelijkbaar zijn. Zijn het radicalen dan hebben daarin

ook wel bewegingen |)laats, maar van deze bewegingen zijn de

aniplitudines zoo klein, dat de verandering daarvan inet van merk-

baren invloed op de groolo dior radiealen is. Xn la-liltoii wij i\i'

krachten die ^U^ alomen of railiralon op olk.andor uitoofonoji voor-
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gesteld door n (f)—h^), en dus iii den gasvorni dooi- « (fty—/;„). Daar

wij de vergelijking

a H,j-h,y = RT

hadden afgeleid, eisclit liet standvastig- lilijven van h^—h^ dat « even-

redig is aan de tcmjieralnur - - en ik licU moeten erkennen dat wij

moeielijk ons een voorstelling van de inrieliting van een niuleknnl

kunnen maken, waarliij de twee gedeelten, waaruit wij het denken

te beslaan naar elkander getrokken wcirden door kraehten, die even-

redig zouden zijn aan hun afstand, terwijl die krachten tegelijk met

T zouden toenemen. Misschien zouden wij een begrij[)elijker \üor-

stelling van een molekuul hebben, als wij de krachten die de atomen

binnen de ruimte van het molekuiil lunulen niet zoeken in een

wei'king die zij o[» elkander uitoefenen, maar integendeel deze krachten

toeschrijven aan het algemeen mediiun, waarin zij zich bevinden.

Even als de molekulen van een gas binnen de ruimte waarin zij

opgesloten zijn vrij bewegen en alleen door wanden binnen die ruimte

gehouden worden, zoo zouden ook de atomen \an een molekuul

binnen zekere ruimte — de grootte van het molekuul — vrij kunnen

bewegen, terwijl een etlierondiulling ze belet van elkander te gaan.

Dan zonden wij bij de onderstelling, dat h,j— b^ bij alle teinperalurc])

even groot is, weder komen wij tot het besluit, dat de kracht die

het molekuul in sland houdt evem-edig is aan de lemperatuui', maar
dit zon dan minder oid)egrijpelijk zijn. Dtxn ligt het ook voor de

hand om aan te nemen, dat bij gegeven tem[)eralinir er steeds een

evengroote kracht geëischt wordt om het molekuul uiteen te doen

gaan, en zouden wij kuimen komen tol de foi'mule:

h-h, . h-lu

— h h,j-^b^

Met deze formule i^^

r- dh r

/.-/*„ b,-b^\- •'
b

De term, die van /n,/

^

—-— moei ar<iclrokkcii wdrdeii i> nu hel

dubbel van vroeger, maar de hoofdterm is dezelfde gebleven. Ik zal

mij echter bij de verdere uitwerkiui»- blijve}i houden aan \crsielijkino-

(4), te meer daar mijn hoofddoel slechts is om aan de hand van een
bepaald voorbeeld de hoofdgevolgen na Ie gaau \an de bijna met
zekerheid bestaande verkleining van />, heizij dal die verkleining

beteekent een reëele of een quasi-xerklciniu- \aii lici molekuul.
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15. De iiil:iit'm(iscoë/jicleut en de s<t iiundnilk'uuisco'éfficient

(li'r r/oi'i.'</(iff'i'ii.

Stellen wij weder de leiii|iei',i(imi- /.oo lang dal ^y legeiiuxer - kt

lierekeiien wii dan -

{v—h) — BT.

, dan iieet'( <lc iierckende waarde

UI

xcrwaarlöosd worden en dus geldl :

alleen geidiglieid voor den drnk p = (1, en valt dns niet samen niet

die welke onder een anderen «landvastigen drnk zon gevonden wor-

ileii; ook niet met die welke bij de |)nnlen op de grenslijn beliooi't.

\'oor zeer lage (eni|ieralni-en zal liel xci'schil gering zijn. \'o(ir hoo-

gere temperaturen zonden de \ersehillen aanzieidijk knmien worden,

en zelfs vooi' zoo hoogere (emperalunr, dat de isolhernie in haar

1 /dv^.
laagste punt aan de r-as reikt, in welk geval —

( 7^> I
=^ * '='> ^'"'i

het ongci-ijmd zijn. de twee waanlen aan elkander gelijk te znllen

stellen.

1 /'/'
p]en nauwkeurige herekening van de waarde \an — ( ^r;;; 1 voert.

dT

volgens de in ln't lioxcnslaande gekozen hed'ekkingen lol:

T/dv

i 1 2z''

(.-l)r 1+- - + (i-zy

^''^'-^
i-(„_i ---f

1

4(«-l) z
(1 zy

Wij zullen >/. = 2 stellen en als benaderde waarde stellen

'v[dJ'.

1

1—2^

Met c =r — , zie pag. 18, geeft dal 0,4 voor de waarde van 7'«,. of
7

0,4
«,, = ^^ (bij ether) = 0,ü014G. Voor de waaide van den nitzetlijigs-

coërtieient ge\eii oir/.e ouderstelliiigeii dus een waarde, welke niet \'eel

versehilh'iid is \an die der w aarneiuing.

Had men u den vorm gegeven van a c > , dan zou men voor :

1

hebben moeien nemen — _ en zon
13,

ü
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slechts ',
.,
ongeveer vaii de juiste waarde bedragen. Hieruit besluiten

wij dat gelijktijdig aan te nemen — èn onze betrekkingen èn den

i-X
vorm (ie ^' voor vloeistoffen tot onjuiste waarden voert.

Wij zouden ook een waarde kunnen nedersehrijven voor I j \

of — . Maar wij zullen alleen iiuliroe-t den samendrukkingscoëfïieienl

bererekenen uit

:

of

of circa

0,413 X 0000 = 21 Pk

1,6
l+ 2c

1

waarmede z = -— sluit.
8

De dooi' onze Itetrekkingen berekende ^\•aanle \aii ,i kan dus in

elk geval als een benadering gelden.

Maar wat nog vreemd hiertegenover staal is het feit dat het \loei-

slofvolume zelf, door onze onderstellingen berekend, te klein uitvalt.

Volgens een tabel in Cont. I, pag. 172, 2'''^' druk, is het vloeistuf-

1

volume i)ij temperaturen die niet vèi- \ eiwijderd zijn van — 3i- gelijk

aan 0,8 fjQ. Zelfs al nemen wij iiiei-liij in aanmerking dal fio<C^''i'

dan kunnen wij den factor 0,8 niel verder laten dalen dan lot 0.7.

Wij hel)beu dan de vergelijking:

0,7 A, ==/.„(! + 2:)

üf 0,7 n = 1 + 2r.

1
. .

I

Met ?/=2. zou dat voeren tot c=— , een waarde welke niet sluit uiet —

,

5 7

w at wij hierl)oven voor ; ongeveer moesten stellen. Welke wijziging

wij in de voor b gestelde betrekking zouden moeten aauln-engen, bijv.

« = 1,8, of />„ inderdaad grooter bij lagere temperaturen, heb ik nog

niet kunnen nagaan. Stellen wij dal A„ een lemperatnnrfunctie is,

dan worden de berekeningen zoo ingewikkeld en komen er zwarig-
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liodon van aiidoron aard, zoodat ik lipf l)ovcnstaande vnoi-shands lipvor

geef als een bijdrage om Ie doen zien dal alles er op wijsl, dal inder-

daad b nicl ?' moet loenemen.

Gaan wij na \vclk(> nevolucn van algemcenen aard uil deze

variabilileil van A voni-lioinieii, dan nu'i'kcn wij vooreerst y\\) dal bij

gegeven lemperalunr en dinU de drie bestaanbare waarden \an r

niet meer dooi' een vergeliji<inii' \an den derden graad lierekend

l;iiniieii wni'deii. Daclilen wij ni. de waarde \an li opgelosl nil de

daarxoor geldende" betreUking, welke o[>kissing wij ddor

:

/> = y(r, 7')

znilen voorstellen de mogelijkheid onderstellende dat />i ook van T
afhangt en liadden wij die waarde van h in de loestandsxerge-

hjkiiiii' ^csnlistilneerd, dan kan deze \ergelijking een zeer ingewik-

kehle belrekking aannemen. Maar tie algemeeiie gang, liijv. dat er

beneden de kritische tem|i(M'atnnr een maxinmm- en een nnninnimdrnk

Itestaal, is dezelfde gelilexen. De kritische temperatnnr is die waarltij

die maximnm- en niinimnnidruk samenxallen. En het kritisch pnnl

wordt weder lierek(Mid uit de drie betrekkingen:

dvjT

mr
Konden wij dus alle storende iii\ loeden bnitenslinlen, \an capillaire

en adsor|)tievcrsclujnselen afzien, de zwaartekracht ophellen, de tem-

peratnnr alisolnnt standvastig houden door de geheele i'nimte heen,

eeu volkomen zuivere stof zonder eenige vreemde bijmengselen aan

ile proef onderwerpen, en onderstellen dat het evenwichl plotseling

inti-(M>dt, (hin zonden wij beneden de kritische teni|)eratnnr twee

homogene phasen van bepaalde eigenschappen naast elkander iieblien,

en zon jnist l)ij liet krilisch punt slechts ééne homogene [)hase \'an

bepaalde eigenschappen aanwezig zijn.

iMaar deze gestelde eischen zijn nimmer Ie \ervnllen. lieeds bene-

den de kritisciie lem|)eratnnr komen er afwijkingen voor. De rechte

bjii dci- verdam|>iii,a', evenwijdig aan de r-as, is waarschijnlijk nog

nimmer (h»or de pioel vi'rwezeidijkt, samenhangend met de omstandig-

heid (kit men nog ninnner een \(ilkomen zui\ere stof he(>fl gehad.

Steeds vei'andert het kookpunt, \doral als men de kritisciie lempe-

i'alnur nadert, l)ij Ndortuezette (bstiliatie. \'erwarmt men in een

gesloten \al een stof, <lie zich iii \ loeistof en damp gesplitst heeft,

dan doet •-chudden \an het \at de eiiiejisciiapiien der vloeistof-pliase
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veranderen (Eversheim. Phys. Zeitsi-lir. 15 Jimi 1903), waarschijnlijk

sameiiliaiigend met de omslaiidijiheid dat de zieli gedurende de ver-

waruiinii- uitzettende vloeistof door die uitzetting en door de ])laats-

grijpende verdamping inwendig afgeicodd wordt, en slechts langzaam

door geleiding op de gedaelite temperatuur wordl gehraclit, en evenzeer

afliangende van de aanwezige verontreiniging. Werkt de zwaarte-

kracht dan is noch de dampphase noch de vloeistofphase homogeen.

A'^olgens de formule der hvdroslatica

dp = — Q(i(l/i

behoort hij elke andere hoogte een andere dichtheid. Is deze om-

standigheid Itij temperaturen ver heneden de kritische van weinig

heteekenis — hij de kritische lemperainnr zelve is de invloed der

zwaartekracht aanzienlijk. Schrijft men ui. de formnle der hvdnisialica

in den volgenden vorm:

1 dp (Ih

Q dn do

dan ziet men dat op dat punt der hoogte van het vat, waar inder-

dp dl,

daad de kritische phase aanweziü' is, e]i dus - =: O is, ook — =:()is
do dn

do
of -- =: oneindig. Stelt men de opvolgende dichtheden <lns gralisch

d/l

voor, op een horizontale lijn de hoogte nilzettcnde, terwijl de dicht-

heden vertikaal uitgezet woorden, dan verki-ijgt men een kromme,

welke voortdurend daalt, iji den begimie <le holle zijde naar beneden

keert, op zeker piuit een vertikale raaklijn heeft en een buig|)unt

terwijl verder de l)ollc zijde naar beueden gekeerd is. In de nabijheid

van de kritische phase is er dus een snelle afwi.sseling van dichtheid.

Alleen van dezen hier beschreven eren irichLstocitaiuI kan de toestands-

vergelijking rekenschap geven, daar zij zich slechts met evenwichts-

ttjestauden bezighoudt. Op welke wijze dat evenwicht tot stand

komt, of dit naar gelang \an de wijze van onderzoek eerst na

langen of korteren tijd tol stand komt is een nieuwe \rtxag.

Nu heeft het in den laatsten tijd dikwijls de aandacht getrokken,

dat, als men een in een gesloten glazen val opgesloten h(,)eveelheid

vloeistof langzaam \erwarmt, de toestand van e\cin\ichl bij de

kritische temperatuur zoo langzaam intreedt, en men heeft gemeend

daaruit te moeten Itesluileu, dat de vloeistof uil andere moleknlen

bestaat dan de damp. Zoo spreken de Hkkn, (!u.itzine, Th.viuk en

anderen van /,molecules liquidogèncs" en ,/nn)lecules gazogènes". Voor

den een zijn <le vloeistof-moleculen meer samengesteld, voor den

ander zijn zij, in overeenstemming met de Ijesehouwingen welke ik
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in mijn „Topstaii(lsv('rü,olijkiii<i; en de tlieoi-ie der evkliselie he\vep;ingen"

«gegeven liel). kleiner. 1mi \<»()r licl hingzaani iiilreden van liet even-

wielit heroepl men zicli dan ii|> de langzame dillusiew i)ij lielerogene

nioleenlen.

Maai' (lil beroep doel men ten onreclite. lüj nieniisels \an lielero-

üene moleknlen, welke niel in elkander knnneii oxcrgaan, fieet'l de

kinetiselie theorie hehoorlijk rekenselia]) van de langzaamlieid der

difTnsie, en de/.e theorie heeft y.eir> tli'w diffnsic-coëflTiciënt kunnen

Iterekeiien — maar hier betreft Ik'I moleknlen, welke wel in elkander

knnnen overgaan. En heeft in zulk een i;e\al het intreden van den

(>ven\viclitssland landen tijil noodig, dan moet men er rekensehai)

van geven dat, terw ijl ander.s meer-atomige molecnien zoo verbazend

snel oi»k hun inwendige bewegingen in harmonie knnnen stellen met

bijvooi'beeld verandering (\v\- (em])eralnnr, zij daarenlegeii in dit geval

zich slechts langzaam zonden weten te schikken naar de veranderde

omstandigheden.

Zoolang echti'r niet de werkelijke gelijkheid \:u\ lempei'alunr in

het gesloten vat, en de volkinnen zuiverheid der stof aangetoond is,

is het ont)cw"ezen dat de vergi'ooling van fj die ik ook hier heb aan-

genomen als hel specifiek volnme zich \ergroot, hetzij dit een reëele

of qnasi-vergrooling is, merkbaren tijd uoodig zon hebben om tot

stand te komen.

Wel kan toegegexen worden dal door de variabiliteit xanAdetop

der grenskronime verbreed en vlakker gemaakt Avordt, en dat de

kritische isotherme over een breeder gedeelte kan geacht worden

bijna evejiwijdig te loopen aan de v-as. Kn dat beteekent dat als er

oorzaken van kleine drukverschillen aan Ie wijzen zijn, er groote

deusileitsxerschillen het gevolg van zullen zijn. Maar zijn die oor-

zaken van drukverschil er niet. dan mag men het beslaan van grootere

densiteits-versciiillen dan met de xverking der zwaartekracht overeen-

komt zelfs niet qqu rciirrii/im/.sri'rsc/ujiixc! uoomcn. Want deze laalsten

zijn toch ook e\enwichls\erscliijnselen.

Nog een opmerking van algenieenen aard, ah'orens ik ten minste

voorloopig deze beschouwingen over den in\ loed der variabiliteit van

/) eindig. Er is hierdoor i'ekenschap gegeven van de mogelijkheid van

afwijkingen \an de wel <ler overeenstemmende toestanden. Is de

wijze waarop /i mei hel volume verandert, verschillend, o. a. reeds

door andere xcrhoudiny- van />,, en A„, dan blijft de algemeene gang

wel in hoofdzaak dezelfde, maar in de details komt verschil. Zelfs

is de vraag bij mij opgekomen of het zoo merkbaar afwijkend gedrag

van de sloffen, die hydro.xyl in liet moleknul bevatten, zuren, alco-

holen, water, enz. en die in den gasvorm geen associatie tot dub-
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hplmolekuleii vertoonen. eii welke iiieii (lik\vijl> ;iaii(iui(lt duor den

naam van alnvorniale sloffen, wel loc te schrijven is aan associatie

in den vloeistoftoestand.

Aan de hand van forniide (6) (zie bladz. 102), komt de vraag op

:

is i)ii znlke sloften ook de "rootlieid die ik -—- heb genoemd misschien
•' ob

klein. Wijst die gemakkelijke vervanging van een der hestanddeelen

misschien oji zAvakke binding. Daarmeile moet dan een grootere

variabiliteit in <le afmetingen \ an het moleknul gepaard gaan. Dan

zouden dus de zoogenoemde ai)normale stoffen zulke zijn, waarvan

het molekuul groote verandering van afmetingen ondergaan kan.

Meerdere van zulke vragen doen zicii op — maar ik zal daarop

zonder nader onderzoek niet \erder ingaan.

NASCHRIFT.

Onder liet afdrukken \an bovenstaande mededeeling ontvang ik

een vriendelijk schrijven van Dr. Gustav Tkichxer, welke mij mede-

deelt, dat hij mij een der buisjes gevuld met CCl, heeft toegezonden,

waarin hij door zwevende glaskogeltjes van nauwkeurig bepaald soort-

gelijk gewicht de groote verschillen in densiteit bij de kritische

temperatuur frai)pant heeft weten aan te toonen. Zelf echter erkent

hij uitdrukkelijk: dass diese Erscheinungen insofern keiiie Gleich-

gewichtszustande vorstellen, als die Phasen in Beriihrung mit eiiiainier

sich aüsserst langsam (beini RiUiren sofort) zu einer homouenen

Mischnng vereinigen.

Zooals ik hier^oor i-eeds lieli opgemerkt, geeft de toestandsverge-

lijking slechts rekenschap van evenwichtstoestanden. Dat ik mij dan

ook in deze mededeeling met deze anomaliën heb i)eziggehouden, ligt

strikt genomen buiten mijn eigeidijk onderwerp. Ik heb er van ge-

sproken, omdat ik ook een oogenblik in de \erwachling vei-keerde

dat de door mij aangenomen variabiliteit van /müI langzaam intreden

van een evenwicht zou kunnen verklaren. Zij kan dit echter alleen,

als men aanneemt dat de grootte van het molekuul zich niet onmid-

dellijk naar T en r regelt — en dit schijnt mij ten slotte onwaar-

schijnlijk, ofschoon ik erken dat er molekulaire transformaties zijn

welke inderdaad langzaam verloopen. De verwachting van Dr.

Teichner, dat de theorie zou \oeren tot twee werkelijke homogene

|ihasen, die bij ^'a- tot een homogene phase zonden samenvloeien is

iiij werking der zwaartekracht onjuist — zooals trouwens reeds vroeger

o. a. door Gouy is aangetoond. Niet het verschijnsel zelf zoo als het

gezien wordt is anomaal — maar de grootte van de dichtheidsver-
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sriiilleii is aiKiiiiaal. I'Ji iin x-hrijri mij I )r. 'I'kiciiM'.i; wel, dal liij /.icii

van uclijklicid \an triii|)erutiiur vei-iivwist heeft, maar een vei-sclii!

in tem|(ei-alnni- \an '

,„„ fi,Taa(l xoert reeds tol zeer kenmerkelijlv

\('rscliil in deii.sili'il. lüj densiteiten \veik(> grooter zijn dan de ki'i-

tisciie is

en daar 7 \an de orde \an fle eenheid is, /ai, als in een |Mnil

de temperalnur '

j,,,, uraad te laa.i;' is, ook eeji \ci'nnnderiiig in

1

drnk \an circa iitniosteer /nik een iihase, tenminste wat de
KM)

'

drnis lietrel'l, in i>\'en\\ichl honden. 1mi ixmi oor/.aak die i'ekt>nseha|)

,ii-eelt \an een drnk\-ernnnderin,u' \an - atmosfeer ,u(M»lt liij het Itijna,

horizontaal loopeii \an de ki'itische isotherm in de nalnjiieid der

kritische phase, ook rekenschap \aii groote \ei'sehilk'n in de densiteit.

AV'eder terng te \Nillen gaan tol den lijd, toen men meende iels

te verklareJi, als men slechts van al of niet oploshaarheid sprak,

schijnt mij overigens ni<>t navolgingswaai'd.

Plantenkunde. — De Secretaris hiedt een Naschrift aan op de

mededeeling van de Hoeren C. A. .1. A. ()idp:.mans en C. .1.

[voNiNG; iiOver eciw no;/ oiibekciidc, roar ile fjilxilisciiltunr

vcnh'rfelijke Sderotiihla {Sderotinia Nicotidiiae Oud. et Koning)".

Met het oog op de geringe afmetingen der bekers (apothceia) van

SderotiiiMi yicofiiiJini', zooals die in ons opstel werden afgebeeld

(wijdte O.iS, diepte 0.2 niilL), achten wij hel niet onbehmgrijk nieê

te ileeleii, (kit \eel kloekcre bekers verkregen werden \an sclerofia,

die op den 9^" Maart jl. opnieuw, op de liekende wijze, in \erscliillende

grondsoorten (bosch-hmnns, tninaarde, zand, lijn gemalen herfstbladeren

van Qnercns en Fagns) werden uitgezaaid.

Nadat de proefschaaltjes, met glas oxerdekt, buiten v(')ór een raam

waren neergezet, en H weken lang geen teekenen van leven

hadden gegeven, werden in allen gestcelde bekers aan de sclerotia

aangetroffe]!, maar die zich xixn de vroeger verkregene door aan-

zienlijker afmetingen onderscheidden. De bekers waren thans, in

plaats van 0.8 mill. wijd en 0.2 mill. diep, J.4—5.— mili. wijd en

0.2— OM mill. diep, de stelen daareidegeii veel korter, nl. afwisselend

tuööcheu i.5 en 9 mill., tegen 4—6 cent. in Maart.
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Deze nieuwe maten komen meer met die van andere soorten ^an

SclcrotiiHii o\ereeii, en kiumen, meeiien \\ij, niet anders dan onder

den invk)ed eener mildere temperatuur, en daarmee samen iiangende

krachti.ner sidfwisseling, zijn voortgebracht.

Het grootst aantal bekers, uit één selerolium voortgesproten, bedroeg

12, zooals uit nevensstaande schets blijken kan.

De bijzondere kenmerken van Itekers en stelen, waartoe o. a. de

op eene apophvsis gelijkende zwelling onder de bekers, en de ruwe
opperxiakle der stelen beliooren, waren bij de nienwgewomien

exemplaren e\en goed aanwezig als l)ij de \roegere.

Ten slolte worde nog meegedeeld dal de .sclerotia, waarmee de

nieuwe proeven genomen werden, afkomstig waren \an reinculturen,

en dat lussciieu den microscopischen l)i)uw der vroeger en tlians op-

nieuw (luderzochtc bekers en stelen geeji verschil bestond.

Scheikunde. De Heer van Bemmelex doet eene mededeeling o\er

:

,iAhsorhtk'rcrl)bi(Umien iiu/eval zij tot cciie cheiRtscJw cerhimlinq

of eene oplo^fsiny kunnen oven/aan".

W-mneer kolloïden, Hydrogels of andere Gels, uit oplossingen van

zuren, bases, zouten zekere hoeveelheden in hun -weefsel absorbeeren

(even als zij na ontwateVing water absorbeeren), dan hangt die hoeveel-

lieid geabsorbeerde stttf af 1°. van den bouw van het weefsel, hetwelk

allerlei veranderingen kan ondergaan 2". \an den aard ^an de

gcalisorbeerde stof 3°. van de sterkte der eindoplossing zoodanig

dat om meer te absorbeeren eene steeds toenemend sterkere oplossing

der te al)sori)eeren slof noodig is, om evenwiclil te vormen 4". van

de Tem[)eratuur. In \orige mededeelingen heb ik uitvoerig uiteengezet,

waarom deze l»indingcn niet als chemische veriiindingen, naar eenvou-

dige vaste aequivalentverhoudingen \vaarin alle deeleji even sterk aan

elkander gebonden zijn, kunnen l)esclK)uwd worden maar als eene

absorbtie van zuur, basis, zout, enz. enz., in het weefsel; dus naar

allerlei verhoudiiigen, zoodanig dat de biuiling die voor kleine

hoe\eelheden zeer sterk is, al zwakker en z\\ akker \vordt naarmate

meer gealisorbeerd Avordt. He heb daarvoor het wuord Ahsor/ttiever-

/lindl/i;/ gebezigd ').

Na vroeger voor eenige Hvdi'ogels (SiO.^, Sn( ).,, Al.,( ), Mn( ).^) de

verschijnselen der absorbtie in opl. van alkaliën, eenige zui'en, en

eenige alkalizouten (e hebben nagegaan, heb ik thans eenig onderzoek

1) Zie: Die Ahsüibtionsverbiiigen, Landw. Vei's. Stal. (1888) 35. 7'J, en: Die

Absorblion voii Stoffen aus Lösungen 15)00. Zeils. Anorgan Gli. (1900) 23. 321

8
Verslagen der Atdeeiing Nuluiuk. Dl. XII. A". iy03 4.
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\'orriclil in licl ucxal, dal de LifNihsdrliccrdc slof incl de livdroo'el niet

aliccii ceiu; alisoi-l)lii'\ ci'lpiudiiiii- maar ndk : licl/.ij cciic >rlH'ikniidi,u<'

verbiiidiiiji', licl/aj eeiic oplu8!^iii,H' kan vuniiL'U :

Ik koos daai'Mioi':

llvdrond van Si( )„ en Üaricloiildssinu'

ll\(li-i\i:rl \an l'i'.,**;, i'n Z\\ a\ i'l/.mir.

Ofsflioon dil onderzoek noti- nid lol arslniünji' is uclu-aelil, /oo

jn-eefl eene ]Mil>lickalie van .Iokdis en K \\tk,I!, ') ovci- de xcirndni:- en

sanicnslellinji- \'an Silikalcn in/.ondcrlii'iil xan kic/.cl/.iii'r liaricl en

o\ci' i\q Ilvdrosols, mij aanleiding mn tcimIs nn eenijiv nilk(nnsleii

ini.'dc II' doelen.

i. / ///</ni(/i'/ {•itii /•'<. (),^ i'ii /li/ni'/i>ii/iissu)(/.

Ndoral' ondeiv.oelil ik de alisoi-jilir \an de IJai'ieldoor een Ilvdro^cl,

welke daarmede aeeiie sciieiknndiii-e veidindiim', altliaiis onder die

omslandigluMliMi aanuaal ; namelijk de llvdroiid \ an Ko., ( >.,.

Daarvoor werd door dialvse \an eene o|il. \a.n Fe„ (
'1„ de ll\ drosol

liei-eid in \('i'scliillende slerkle. Mij alle deruclijke dialv.sen i> liel

mij' ,u('l)leken, dal het \'ei-\\ ijderen \ an de stoi', die door den wand

\an den dialvsalor naar hnilen diirniideerl, iioe laii.uer hoe moeilijker

gaal, naarmale de hoe\celheid afneemt, — in ons t>-e\al dns hel

zoniznur (bovendien hel cldoorkalinm hij de llvdrosol van SiO,^).

Na eene tlialvse van 2 - .'5 weiven \vei-d zij ^-eslaakt, en hel iio.u'

aanwezige zoniznnrgehalle i»ej)aal(l ''), en liij de jproefneniingen in

i'ekening gehraidil.

1 >e Sol is in V ierderlei slei'kle bereid. De sterkste was bij o|ivallend

licht <le Iroebelsle, men kan dns aannemen dal d(> kolloïddeellj'es in

de vloeistof bij deze iiel ni'oolsl waren, hel ineesl van de eid<ele

w alcrdeelljcs g'e.sch<'iden, a. ü'. in'l dichlsl bij eene slolling.

ril deze kolloïdale oplossing of llvdrosol wordl docu' geringe

iioeveelheilen in water opgeloste bases eene llvdi-ogel afgcscheiilen.

Het koagnlnm is bij de Kali lijner (gaat eerst door de poriën van

een |)aiiieren lllirnm) dan bij Xalron. lervvijl üariel hel koa.unlnin

zeer spoedig tol afsclieidinu en bezinking brengl. lüj de volgende

|)i'oefnemingen mei üariel i> de (lel luet. zooals vroeuer, ücbrnikl

nadat zij even di'ooi;- was gewor(len, maar dê (iel is dooi' loevoeuinu'

1) Z. Anorgau. 34 (1:503) löö, 35 17, 36 llK

-) De Hydrusol werd met veel aiiimonia geniun^d eii nog venUiiid, t'cii lijd lang

gekookt, on v-ervolgcns lirl |iraeci|)ilaat langdurig met liet water uitgewassc-lieii.

Het lillraat weid gekouceiiUecid, en daarin liet Cl als Agdl bepaald. Ü^ene nog

nauwkeuriger bepaling door verlülting met Na^CO^j moet nog gemaakt worden.
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van Barietoplossing gevoniul en vervolgens een lijd lang niet die

o|)lo^^sing gesfluid gewordeji.

TABEL r.
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FJiidsti'i'l'ti'
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naiiiurlijk iets meev. Xa een dag was de npo-elosle lloe^'eelllei(l

vci'ineerderd, al naar gelang van de sterkte van de eindoplossing ').

TAIiF.L II.

Volg-
nummer

der
jiroeven.

In 1 Gram molek.
Water

niGr. Mol.

B:i(OH)'- opgelo.st.

Molek.
Zwavelzuur
geabsorbeerd
door 1 Mol.

FeoO,

°/o
van het

Fe.jO,

opgelost.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Dadelijk na de menging

0.60
I

0.09'

1.2
I

0.09

Na 3 uren

1.5
I

0.17»

Na 2 uren

3.1'
I

0.14

Na 1 dag

0,29 O.OG

0.68 0.08»

0.62 0.07»

Na 2 dagen

3.1'
I

O.U

0.5 »/„

0.7 o/„

2.6%

3.2%

1.8»/,

1.4 7,

25.1 7„

Deze nilkonisten laleii zich aldns verklaren, dat ook deze absorlilie

eenigen tijd vcreiselit, en daf zij ook in dit geval afhankelijk is van

de sterkte der eiiido[ilossing, maar dat zij inttisschen Aveder afneemt

naarn)a1e de (Jel o[»lost. Die oplo.ssing hccfi ie meer en te spoedigei-

plaats, naariiKili' de eindsicrkle grooter is. Bij Nr. III waar de eiiid-

sterkte 1,5 Mul. zuur in 1 gr. Mol. H^O bedroeg, was na o uren

reeds 2,6°/o ^i^" '"^'1 aanwezige ijzero.xvde o|igelosl, en iiedroeg de

alisorlilic 0.17° Mol. ziinr door 1 .Mol. Fe.jn.^. Bij Nr. l\ , met eenc

diiiiluMe eindskM'kle na Iwcc iircu, licdi'ocg hel opgelo.sie ijzeroxyde

3,2"/„, en do aiisorhiie slechls 0.14 Mol. \()oi-ls liij Xi-. \'III, ecne proef

gelijk aan Nr. W, was 25",^, \;iii hel l''e.^<).., opgelo>l, en de geai)sor-

1) In deze Tabel II en ook iii de volgende is onder T'Jhidsterkte lo verstaan de

gevondene sterkte der oplossing bij elke analyse, dus niet alleen, wanneer een

blijvend evenwicht was ingetreden, maar ook gedurende de proelneniing, als

deze een bepaalden lijd was voortgezet.
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lieerde lioeveellieid zwnvel/.uur xcrdw oiicii. lid al)S{nl)iic\(M-m(>gen

\;iii de gel wns dus opgolicxcii.

Dil ()|>g'elosle ijzeroxyde kan nicii aaiiiiciiicii als rcn-isnUaal idus

mei l'"('i-ri-i(Uicn cii Sidpliaal-iniicii iii nplos^inL;' Ic /.iJiMif w cl. diiidal

de (i|ilo8siiig \('nliii:d is. Icn deele geliydrolyst^erd. l>ic liydrolyse

M-liijiil ini \aii di(>ii aard. dal ilil ijzer-o.xyde nog mei lid /,\\avel/juir

(i|) de ('ciic dl' aiidcri' w ij/.f \ ('i-li(iiideii is (docli ///V/ in cliemiselie

\('i-liinding als l"'e.j(S0^)3), /.(»idal lid /.icli nid in den Solldcsland

lir\indl ';.

De niolekniairc locsland \an de Fe„( ).,-llydi-ogel w ij/.igt y.ieli iiiliis-

scIkmi (iiiacIvN ijl't'ld ind i\r\i lijd. en wel ((> siiellei' naannate meer

/.iini- aanwezig is, in /.ulk eenen zin dal zij haar ahsdi-UiieNcrnupgeii

\t?rliesl en gescliiki woi-dl oni weder door hel znnr in o|tl()ösing

gebruelil te worden ']. Uoexcd \an de (üel iii een zi'kt-ren tijd in

oplossing' k(nnl, liangl \an de sterkte \-aii liet znui' af. 15lij\ende

evenw ichlen tnssclien (nnkecriiare werkingen kaji men vci-moedelijk

inet vei'waehtcn, wiwü de llydrogel kan \dorlgaan zich Ie wijzigen

in haren niolekulairtoesland, zooals door mij van het ijzcnixyd onder

vei'sehillende omstaniliglieden waargenomen is.

Jfl/drusii/ rail SK K. <'it B'tr/i'fdp/oss/'nij.

Kcne "cringc hoe\eelhcid lïariet liren"! het Ivicselzniir lot koaüii-

latic. De Gel slnil eeiie groole h(je\eelheid \valcr in, en absorbeert

1) Zoo, wanneei- SnClj met water oiillewl wordt onder hevige warmteunlwikkeliiig

iii SnO^, cii ilKik blijft alles in oplossing; liet Tiiio-xyd is nog op do eene of andere

ons oniiekende wijze niet liet zontznnr lot eene o|)lüssing verbonden, ais een ge-

liydrolyseerd (Jliloorwaterslof-tinoxyde. Maai' allengs niodilieeert zicli liet tinoxyde

iii lic oplossing en er ontstaat een Sol van Snüj, waaruit een Tino.xyde ni.;t ver-

anderde eigcnscliappen door vele slollingsmiddelen kan gekoaguleerd worden. Dit

noemde men vroeger Meiatinzuur, hetwelk nog allerlei modilikatien kan ondergaan

zooals ik vroeger heb beschreven. In eene oplossing van een Ferrizout, bijv. FeoCI,;,

lieeft zeer langzame overgang van de geliydrolyseerde deeltjes tot gelieele scheiding

tusselien Te^O^j en zoutzuur plaats, wanneer de oplossing genoegzaam verdund is,

en het zuur nii'l donr dialyse weggevoerd wordt. Ten laatste zet zich nit de Sol

op den bodem iIit llescli een llydrogel van FeoU^ af, terwijl hel zoutzuur in

oplossing overblijft.

-) Hi'l omgekeerde heeft dus plaals als hij de Dialy.-e. Daar worden de inole-

kiiliii van het opgeloste zout ecrsl gehydrolyscord en dan allengs het zuur (bijv.

zwavelzuur) of (te biises ihijv. kalij iliior den wand weggevoerd Icn gevolge der

diilusie. De anilere stof iiijv. ijzeroxyde of kiezelziiur neemt den .Solloestand aan

en houdt daarbij nog lang een zeer gering gedeelte van hel overigens weggevoerde

zuur of de basis vast. Vermoedelijk raag inen bij vele slolïcii allerlei tusschenloeslandcn

aHimeinen, waarbij eerst nog wai'e oplossing bestaat imi dan ook van de allengs

kolloïdaal wordende slof nog een lijd lang een deel aU zonl door den wand gaat

zooals bij de dialyse van Aliiiiiiiiiiiiii-siilfaat of -ehloriiur.
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tevens een deei der Baricl. Jh'trcl-li'lijk des te meer naarnuilo niindei'

Bariet aanwezig- is.

Wij knnncii hier, althans hij slerlvere eindoplossingen, geen lilijxcnd

evenwicht verwaeliten, imidal de ahsorhtieverhinding allengs door

eene chemische verbinding kan Aervangen worden, welke in water

slechts in geringe hoeveelheid oplosbaar is.

Kali en Nalron brengen ook eene geivorining teweeg, maar de

(iel \\ordt spoedig tot oplossing gelti'aciit. Hier heet'l dns hetzelfde

plaats als bij den Fe./)3-hydrogel met \erdniide znren, maar de

wederoplossing van de (iel heet'l bij (k> alkaliën in voel kort eren tijd

plaats, vooral bij de Kali, zoodal men eene zwakke gelvornung

slechts even waarnemen kan.

In de (jel is geene kristallijne al'zetling waar te nemen. Is er echter

meer dan \/.j Mol. Bariet op 1 Mol. Si(J., geabsorbeerd, ihiii \(n-men

zicii allengs na langeren tijd (na 7 of' meer dagen) nit de oplossing

kristallen \an Barinmsilikaat, die zicii aan den wand afzetten. Wordt

de (lel vooi'tgebracht door eene oplossing die meer dan 1 Mol Bariet

oj) i ^lol. SiO.^ be\at, dan gaat al de Gel in koi'ten tijd tot den

kristallijnen toestand o\'er, en \ormen zich kleine man r goed ge\ormde

kristallen. \ an de moederloog door afwasschen be\ lijd en Inclilib'oog

gaf do analyse \"an 2 (irani:

SiO.. BiiO H.O

1,()= ; l : 5,89, dns is de formnle : SiO.^ . BaO . 6H.,0. Het hvdraatwater-

uelialte werd door eene tweede anai\se bevestigd.

Dit zont i)ehondt zijn kristalwater, liij 15", in eene minne waar

de waterdampdrnk afneemt \an 10 lol I mm. l>o\en sterk zwavel-

zuur \eriiesi het langzaam krislalw alcr ; in 14 dagen slechts + ", o-

Na langen lijd daalde hel w atei'gehalle lol 1.4 Mdl., maar de slof

wordt daardoor geheel amorph. Men kaa haar niel bescliouwen ais

een hvdraat met minder moleknlen water. ^).

I)it zoul is eenigszins oplosbaar iu water:

m(;r..Mol. l!a((JH)- mgr. Mol. SiO.^

1 Gr.Mol. waler , ().()«7 <».1

losl op ' o.Kx; . . .
o.oüt:

(drie analysen) .
' 0.0.S4 O.OM

Dns gemiddeld 0,011 m(lr. Mol, l>a(>Si().. ; andi'rs bei'ckend : zoo

lossen 100 d. waler 0.10" d. znul op; wij nincleii a.iuiiciueu. <lat

dit zoul daariiij gehei'l gehydrolysecrd wordl: ile nplos^ing reageert

sterk alkalisch.

1) Hel beslaan van een zont mot 1 Mol. Ilyilraahvalei- is waai'seliijnlijk. Ik kom

liicrop nader leiiig.



( -ris
)

lil ooiie reeks jiroel'iieiiiiiiuvii werd lu'|uial(l, li()e\eel llaiict iiiljle

(i|il(issiii<i,- verdween '); daaniil werd de \ iMiHtiidiiiü,' afgeleid van de doiir

1 AIol. SiO.^ geabsorbeerde liariel eii de stcikle der dplnssing na de

altsorbtie, en wel: dadelijk na de iiienghig van de Sol mei de

IJarieldplossing-, of na enkele uren, na 1 dag, na laiigeren lijd.

Wanneer niet dadelijk werd afgelilircerd, Averden de lleselijos aan-

luHidend geschud.

Uit de onderstaande proeven (Tabel 11 1) l>lijkl dat bij zwakke

oplossingen die oorspronkelijk 0.1 Mol. Ba(()H)'' of minder op 1 Mol.

Si O bevatten, de hoevcellieid Hariet die in oplossing blijft, minder

bedraagt dan aan bel in (ipldssing blijvende SiO.^ en aan de o|)l()s-

baarhcid van liet Bariiinisilikaal beanhvoordt. Dit wijst daaroi» dal iii

dat geval de Bariet grooteiuk'els geabsorbeerd wordt, en dat niet zoo\'eel

Bariniiisibkaal gevorinil wordt, als opgelost zou kniiiieii blijven. Deze

toestand blijfl bestaan zelfs na zeer langen lijd.
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TABEL IV.

Aanwezig
vji.r de proef
op '1 Mol.
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T A R K T, A-

Aanwezig
Vuig- vóór de proef

op 1 Mol.

Geabsorbeerd : Molck Ba(0H)2 op 1 Mol. SiOj

mer. ' Molek
Sid.,: Dadelijk ' ^ Na Na Na Na Na

BilOin- iiii'n"iii"-
'^ "•eii 1 dag

j

•! week 2 weken 3 weken 'ijai'en

I
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TABEL Vr.

Aanwezig-

Volg- vóór cli' priii'!"

op I U<A.

In oplo.ssing na de piurf

in 1 (irani Mi.l. Water: niCr. Mol. Ca(011i-

mor.
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fs ov ovorniaal vaii liariot oor.s])roiikolijk aaiiwozio', dan zot zich

lic llvdni^cl mot de lioalisorlx'ordc» haryt zoor spoodii;' m'lu'cl on al

iii ki-istailon van liariiiinsilikaat (,.Si( >„ . 15a() . (Hl./)) om, dus in eoii

oliemisc'lie voi'binding.

IIoo (lat gosohiodt, is niet 1o zoiii>oii. Of cv sprake kan zijn:

J". omdat de o[)iossing oei-st lijkei- wordt aan Kiezel/.uiir en liariet

dan aan i\o oplosbaarhoid van gekristalliseerd llariiimsiiikaat iteant-

vvoordt, 2". omdat de langzaam zicli afzettende kristallen zich tegen

het glas atzetten, — dat de geleiaclitige stof onder den invloed van do

Uariet eerst tijdelijk moet o])lossen, en dat de kristallijno vorliinding

zich dus allengs nit die oplossing moot afzetten, dan wel of de gelei-

aclitigo al)sorl)fie\ei-l)inding zichonniiddellijk omzet, — dat is nog niet

uil te maken. \'oortgezette onderzoekingen, ook van andere ahsorhtio-

verbiiulingen der Gels zullen zoo ik hoop daarover licht verspreiden.

Leiden. Anori/mi, Ch. Ldhor. der Uiiivers.

Physiologie. — De Heer W. Einthoven doet een medodoeling nit

het physiologisch laboratorium te Leiden, getiteld : ,/Z>t' óv^artr-

qalvanometer en het menschelijk electrocardiogram."

Iii den BosscHA-feesl bundel \an de Archives Néerlandaisos ') werd

licl pi-incipe van een nieuwen galvanomoter vernield en tevens de

llicorie \an hol iustrumeut bcliaiideld. Hier moge het oen en ander

volgen, dat zijn praktische bruiki)aarheid in het bijzonder vooi oioctro-

physiologischo metingen kan aantoonon.

Tn horimioring mag worden gebracht, dat liet werktuig in hoofd-

zaak bestaat uit een \crzil\erden kwarlsdraad, die als oen snaar is

ges|)annon in een sterk magnetisch veld. Wordt een electrische stroom

door den draad geleid, dan wijkt deze loodrecht op de richting der

maguelisclio krachtlijnen uil, lerwijl hol bedrag iler uilwijking met

behulp \au ecu uiikroskoop uid ocuiini'-micromolcr dirrci kan wtw-

deii gcuH'Icn.

Welke govoolighoid kan op deze wijze worden bereikt ?

Siuds i\q boveugeuooindo ]Hiblicalie zijii wn aantal niet onbelang-

rijke verbeteringen iu hel beslaande werktuig aaugebi'achl, w aai'door

uien (i.a. in slaat wordt gesleld, de snaar, — tluxns oen kwarlsdraad

Ier dikle \ au 2,4 j( en mol een weerstand van 10 ()()() Ohm, — zeer

zwak te spannen. Regelt men de snaarspanning Z(m'), dat oen

uitslag al naar gelang \an de excui'sie in ongevi'er 10 of IT) sec.

1) W. Einthoven. L'n noiivi-au gulvaiioinihc. .Aichivos Néerlamlaiscs des scicnces

exacles el naturelles. Ser. 11, Tomc VI, p. ül'5. 1901.
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wordt Aolbracht, dan correspondeert I)ij foepassino; van een 660-

voudige \ erfirootinf;' iedere milliineler \ erplaatsinu' van het siiaar-

lieeld met een stroom van K)—^' Ani[i. Daar in deze omstandigheden

zooals i)ij de bespreking lier l)ijge\oegde i)laten nog nader blijken

zal, een verplaatsing van 0,1 inM. nog mei-kbaar is. kuinien dus nog

stroomen van lO-'^ Anip. worden aangetoonil.

Voor zoover mij bekend is, is geen andere gahanomeior in slaat,

om met zekerheid de aanwe/.igheid van even zwakke stroomen te

demon streeren. De snaargalvanometer neemt aldus in hel praktiseii

gebruik een plaats in naast de gevoeligste galvanometers \an andere

constructie en nnjet onderscheiden worden van de zoogenaamde

oscillographen, die slechts op xeel sterkere stroomen reageeren.

De kraclit, die de SJiaar doet uitwijken, wanneer zij zich in een

veld van 20 000 C'(?.S-eeidieden l)evindt en door een stroom van

U)-^- Amp. wordt doorstroomd, is zeer klein en laat zich voor een

lengte van 12,5 cM. berekenen op 2,5 X^*^"'^ gram ol' nog vier

maal minder dan een tiemnillioenste milligram.

Door de snaar sterker te spamien, \vordt haar beweging sneller,

doch de nitslag voor de strooinsterkte kleiner. Het kost geen moeite,

om de snaar juist zooveel te s[)aniien. dat een stroom van gegeven

sterkte een \ooraf bepaalden nitslag veroorzaakt, zooals nit de photo-

grammen van ne\ensgaande beide ])laten kan blijken. Deze plioto-

granimen zijn op dezelfde wijze verkregen als de vroeger beschre^en ')

capillair-electronietrische krommen. Het 660-voudig vergroote beeld

\an het midden der snaar wonU op een spleet geworpen, die lood-

recht op het snaarbeeld staat. Ynóv de spleet bevindt zich een cvlin-

derlens, wier as evenwijilig aan de spleetrichting loopt, terwijl achter

haar een photographische plaat in de richting van het snaarbeeld

wordt voortgeschoven. Tegelijkertijd, «lat aldus de bew-egingen der

snaar worden geregistreerd, \\()rdt naar de \-oortretlelijke methode

van (t.vrtex ') een coördinatenstelsel o[) de ge\ oelige plaat ontwor-

pen. Hiervan worden de horizojitale lijnen verkregen door een glazen

milliineterschaal diclit vóór de gevoelige plaat op te stellen, zoodat

de scherpe schaduA\en der schaalverdeeling op de plaat vallen, terwijl

de \ei'ticale lijnen haar ontstaan danken aan een gelijkmatig draaiende

schijf met spaken, die het op de spleet vallende licht inlerniitleerend

onderscheppen. De onderlinge afsla]id der verticale lijnen is in onze

1) Zie verschillende opstellen in Pklügek's An.ii. f. d. gesammtc Physiol. en in

„Onderzoekingen"' physiol. laborat. Leiden, 2e Reeks.

-) Dk. Siegfried Garten. Ueber rhythmisdie elektrische Vorgauge im qucrge-

streiflen Skeletmuskel. Abhandl. der Königl. Sachs. GescUsch. der Wissensch. zii

Leipzig. Malhem. phys. Glasse, Bd. 26, No. 5. S. 331. 1'Jül.
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pliotooTaninieii evenals de oiMlcrlince afslaiid iln- lidii/oiitnlc oiijie-

veer = 1 iiuAl. üvikhikmi, Ici-wiJI elke xijf'dc lijn wal (lil<kcr is. Deze

laatste ei.ü-eiiaardiuln'id kan uciuakkelijk in lid (•(Kirdinatenstelsel

wni-dcn aaiiLi'cliraclil door in de nia/.en nnlliinclci'x'liaal \ ('m'm' iIc

fi'e\(»c'lijne plaat elke vijfde sli-e('|i iels dikker Ie li-ekken, lei-\\ ijl ook

\:\]\ de sjtaken der draaiende >eliijt' om de \'\\\' een lireeder moet

worden uemaakt.

Ili'l eerste pholo.urani, tin'. 1, IMaat 1, slell de inlslauen der snaar

\(ior, terwijl dooi' den <;'al\anomelcr aelilei'cenvdlucns slroomeii \aii

1. 2 en 15 X -I^'"^ Anip. worden ^xv.oiideii. In hel eo(')rdinaliMistelsel

liet'l'i een al)seisleiif>'te \an 1 niAI. de waarde \an 0,1 see. ; terwijl

een ordinaallenule \aii 1 m.AI. r=: lO^"' Aiiip. is. JloevNcl liel

siiaarlircld een liroole hreedlc heel'i en, — zooals hij de loeu'epasle

•JtïO-x'ondiüe \ ei'nroolin^' ook li' vci'waelden is, — ucen xolkomen

sciierpe randen luv.it, kan loeli /.ijn xerplaatsinji- in liel eo(">rdinalen-

sielsel gemakkelijk lol 0.1 m.M. nanwkenrig- worden hepaald. Men
\'er<;'elijke daartoe» slechts een dei' rajideii \an hel heeld \nn\- en na

<len nilslati', en kan /-ieh dan ól' hij directe hesclionwiiifi' niet liet

hloule o(ti;', 'oï niet belinlp \an een lonpe overlnigen, dat de uitslag,

die gemaakt is, minder dan 0.1 m.M. \ersehill van het opgegeven

he(li-ag. De siroomslerklen worden dns in hd phologram lol een

waarde van iO-" Amp. nanwkeiirig genieten.

Men /.iet, dat de nilslagen nanwkenrig exenredig zijn aan de

slromiislerktfai, dal /.ij aperiodi.sch /.ijn en dal /ij, al naar gelang

\an hnn groolle in 1 lol 2 seconden worden xolhraehl. l)e sterke

demping der beweging moet aan luclitweerstand worden loegesclireven,

want tijdens liet registreeren der krommen was in de galvaiionieter-

keten een weerstand van 1 Megolim ingelasclit, waariloor de gewone

eleciromagnetisclic dciii|iing nagenoeg geheel was opgehexen.

Spant men de snaar tienmaal /wakker, dan wordt de gaI\ano-

ineter ook' li(>nmaal gevoeliger en kunnen, zooals ho\en i'ceds werd

\crmeld, nog stroomen \aii JO"'- Amp. worden waargenomen. Maar

hij <Ieze groote gcwoeligheid blijven de nilslagcii inel meer e\cnredig

aan de sti'oomslerklen en kan de snaarbewoging moeilijk worden

geregistreerd, daar de kwarlsdraad zich niet meer \olkoinen in een

plal \lak \erplaalsl. Toch is hel instruinenl dan \oor direcle waar-

neming niel hel inikrosko(i|) jkio- bruikbaar.

L'it tig. 2, 1'laal I, kan blijken, dal de uilslagen naai' rechls en

links — in de tigunr o\oi-eenkomende met uilslagen naar boNcn en

beneden — exen gro<ii /ijn. De bewegingssnellieid dof gevoelige

plaat is on\'erandcrd L;cble\en, dus correspondeert weder een abscis

\an 1 niM. met een lijd \au 0,1 sec. Maar de snaar is 20U X •'''erker
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gespannen, zoodat 1 niM. van een ordinaat 2 X JO—® Anip. voor-

stelt. Een stroom van 4 X JO' " Anip. wordt afwisselend in de

eene en in de andere richting door den gahunonieter gezonden en

veroorzaakt ilns uitslagen van 20 in.Al. naar reelits en cvcii \cc|

n;i;ir links. ^Men overtuigt zich gemakkelijk, dal deze inislagen lot

op 0,1 niM. nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn.

De snaarbeweging is zeer snel, zoodat de snaar tijdens haar uit-

slag slechts een geringe schaduw op ile gevoelige plaat kan werpcu.

De opgaande en neergaande, zoo goed als verticale lijnen, die in

het oorsproidcelijke negatief nog als zeer dunne strepen zichtbaar

zijn, zijn in het gereitrodnceerde i)hotogram weggevallen.

In tig. 3, Plaat I, is een snaarbeweging afgebeeld bij het plotse-

ling in- en uitschakelen van een stroom van SX^^^** Amp. De

uevoelige plaat is met een 10 X ."'''"JhM'e snelheid voortbewogen en

de snaar is 10 X '^^'^i'^^*^'' gespamien dan in tig. 1, <lus Absc. 1 niM.

^0,01 sec. en Ordin. 1 niM. ^ 10^'' Am]). De galvajionietei-keten

l)evat weder 1 Megohm, zoodat dezelfde oorzaken voor de demping

werkzaam zijn als in lig. 1. Terwijl de beweghig nog a[ieriodisch is,

is zij echter wegens de 10 X grootere kracht, waarmede een uitslag

wordt volbracht, ook 10 X ^>"^'"i'i'. hetgeen men gemakkelijk beoor-

deelen kan, wanneer men ile groote neergaande ki'onnue Aan tig. 1

met een der krommen van lig. 8 vergelijkt, of iteler nog, de kj-om-

men van beide figuren in diapositieven o)) elkaar legt. ^len zal dan

zien, dat zij elkaar volkomen bedekken, en daar l)ij de eene figuur

de bewegingssnelheid der gevoelige plaat 10 X ,"'i'*^>'^^ter is dan i tij de

andere, wordt hierdoor bewezen, dat ook de uitslag der snaar in

het eene geval tienmaal sneller plaats grij[)t dan in het andere. Tevens

wordt hierdoor aangetoond, dat in onze omstandigheden de Inchlweer-

stand, dien de snaar bij haar beweging ondervindt, evenredig toe-

neemt met de bewegingssnelheid der snaar zelve.

Hij het registreeren der kronnnen van de figuren 4 en 5 \ au Tlaat

I is de bewegingssnelheid der gevoelige plaat opgevoerd tot 250 niM.

per .sec, dus is Absc. J niAl. = 0,004 sec. De plaat liegini haar

beweging langzaam en bereikt de genoemde snelheid eerst, nadal zij

eou weg van 4 tot 5 cM. heeft afgelegd, terwijl de spaken der draai-

ende schijf steeds nauwkeurig om de 0,004 sec. haar schaduw op

de plaat werpen. A'andaar dat het ciMU'dinaleustelsel op hel eerste

zesde deel van het photogrom in de richliui: der abscissen is .samen-

gedrukt.

In fig. 4 is Ordin. 1 niM. = 2 X J<*~'' .Vuip.. lerwijl in lig. 5

Ordin. 1 niM. =r 3 X '<*^ Amp. is. Uil beide tiguren tezamen leert

men de grenswaarde kemien der gevoeligheid, waarbij de snaarbc-
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weging nog juist aporiodiscli is. In lin". 4 is plolsoling een sInMim

Aan 4X'*'~' Amp., in lig, Ti ecu stnioni van (5 X '** "' Anip. door

(Ini iial\aniMnetei' gozoiidcn en wcim' afuchi-diicn. Ai(>n /.iel, dal de

uit>laii' in liii'. 4 nog api'rindi>cli is cii in (iiiu'i'M'i'I' (•,(10!) s(>c. woi'dl

xolliraclil, Icrw ijl in li^i'. ö de licwciiing osciiieoi'cnd iicLiinl te wordrn

(11 \()(ii' cHMi enkelen lieeii- ui' woergang (),(M)(i sec, in heslag neemt.

De gcvoeligiicid, waarliij ile snaar een bexNeiiing maakt, die op de

grens Inssclieii oen a|)eriodiscli(> eii een oscilleerende iievveging in is

gelegen, moet <lus liedragen i ni.M. nilslag voitr een shoom Inssclien

2 en 3XJ0 ^ Amp.

Hij liet sohrijvcn \aii de lignren 4 en 5 is in de galvanoiiielerketen

sloc'lils een onheteekenende weerstand geseliakeld, zoodat zieli hier naast

de \vi'ij\'ing der liielil uo'j: de n'ewdne elei'lrdiiianiieliseiie demping

tegen de beweging verzet.

Tlians mogen nog eenige iiijzonderlieden worden xcrmeld, die op

de 5 genoemde photogrammen vun Plaat 1 gezamenlijk betrekking

lieblieii.

Om het snaarbeeld o|) alle plaatsen van hel geziehtsveld e\en

scherp te krijgen, moet zich de snaar in een plat vlak bewegen, dat

loodrecht staat op de optische as van het pi'ojectie-mikroskoop. Een

\erplaatsing der snaar van 0,5 jt in de rieliliim- dezer opliselie as is

\(p|doende, om bij <le door ons toegepaste vergrooting een merkbaar

dof worden van het beeld Ie \eroorzaken. De pholoii'i'aninien toonen

aan, ilat deze verplaatsing niet geschiedt.

Men merke verder degrooteeoiistaiilie \an hel inilpinil en degelijkheid

der uitslagen op en, — .wat voor de praktijk van hel werktuig bij elec-

tro-plivsiologisclie metingen in 'I bijzonder \an beleekiMiis is, —
de mogelijkheid, om het inslrnnienl nauwkeurig een \'oorar bepaalde

gevoeligheid te geveli. Reeds mei hel blootc oog kan aan bijna alle

IJLiiireu \au Plaat I worden gezien, dal men hierin slaagt mei minder

dan 0,1 uiM. afwijking liij een nilslag van 40 of 30 mjM., d. i. dus

niet een fout, die kleiner is dau 2,5 of 3 pro mille. AUccJi in lig. 5

ziet men een werkelijk te kort \an onge\eer 0,J mM., dat echter

met eenige meerdere zorg ooi< had kuuueu worden vermeden.

Het behoeft nauwelijks te worden vermeld, dat de gahanometer

ongevoelig is voor variaties van het magnetisch veld der omgeving.

Verder ondervindt hij geen zeer gi'ooten invloed \au ile dreuning

\au den bodem. Hij staat op denzelfdeu sleeiieu pijler, waarop een

gnjote blikken schijf met spaken door oen elektromotor snel wordt

rondgedraaid. Deze electrcunotor staal slechts eenige centimeters van

den galvanometer verwijderd, terwijl een Iweede dergelijke motor,

die aan een zwaar vliegwiel is verbonden en de beweging der ge-
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voelioe plaat bewerkstelligt, iets verder weg op denzelfden pijler

bevesligil is. Toch heuierkt men in de pliotogranimen geen spoor

van den in\'loc(l \an nieclianisclie dreuningen.

Het eerste eleeti'o-pliysiologiscli onderzoek, dat wij met den snaar-

gah'ononieter lielilien verricht, is dat naar den vorm van het door

AuG. D. Wallek ') ontdekte menschelijk electrocardiogram. Tot nog

toe kon dit alleen niet behulp van den capillair-eleetrometer worden

verkregen. Doch de kromme, die door dat w^erktuig gesclireven

wordt, geeft bij het gewone bekijken een geheel onjuiste voorstelling

van de wisselingen in potentiaalverschil, die zich tijdens het registree-

ren werkelijk liel)ben voorgedaan. Om deze te leeren kennen moet

men ze berekenen uit den vorm der geregistreerde kromme en de

eigenschappen van de gebruikte haarbuis. Zoo komt men tot de

constructie van een nieuwe kromme, welker vorm de juiste uitdruk-

king is van de Averkelijk geheerscht hebbende potcntiaalschommelingen.

Ter toelicliting moge een voorbeeld dienen. ^)

Onderstaande lig. 1 stelt de geschreven kromme voor \an het

o.sSec:

l'l.^-. 1.

s

o

0,1Se

Fig. 2.

1) Augustus D. Walleh. Ou the electroraotive diangus, connectcd with the beat
of Ihe mammalian Leart and üf the buman haart in parlicular. Pliilosoph. Trans-
actiüns of the Royai Society of Londen, vol. 180 (ISÜ'I), I{, pp. 109—191.

-) Zie Pflüger's Arcli. Bd. 60. 1895 en „ünderzoekingeu". Pliysiol. laborat
beiden. 2e Pveeks. Dl. 2.

Verslagen der Afdecling Natuuik. Dl. Xll. A". 1903/1.
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('locti'ocardidHrani \aii don lioor v. d. W. hij strooiiiafloidiiiu- van

rwliter- en linkL'rluind, terwijl du. 2 de ,ti(r(instnieerde kroninie weer-

geeft. De verschillen sprinjjcn in het oo'j;. Men vei\i>elijke vooral de

(o|)|)i'ii ^
' en D in de geregistreerde kromme ni(>t de overeenkomstige

(oppen /' en 7' in de geconstrneerdc lignur. Alleen i leze laatste geeft

de verhouding der tophoogteii jnist weer.

Wij /.uilen Ihaus trachten, don snaargahauumclci- als liulpmiddcl

\au (Miderzoek niet den (apillair-electr(Hueti'r Ie \-ergelijkeu, eu mocleii

dan in de eerste pkials rekeJiiiig honden met de omstandigheid, dat

door den uitshig van den snaargalvanomeler een siroomsterkte, door

den uilslag van den ea[iillair-eleeti'omeler een electrisehe spanning

gemeten wordt. Doeh hieromireul merken wij op, dat telkens, wan-

neer men wisselingen in spaiming ol' stroomstei'kte meet, de kwik-

meniseus zoowel als de snaai' in heweging verkeeren. En tijdens de

beweging moet de capillair-(»lectroirieter door ('A'r//7'.vr//('/^ stroom worden

geladen of ontladen, terwijl de snaar in het magnetisehe veld een

tegengestelde i'lecti'omotorisrlu' knivlit ontwikkelt. I>o\-endien moet liij

stand \astigen, gi'ooten weerstand niet te verwaarloozen zelfiuduclie,

zooals bij electro-phvsiologiseh oiderzoek steeds voorkomt, de slro(jm-

sterkte van oogeid)lik tot oogenhlik evenredig zijn aan de w'erkzame

electromotorisrlu' kracht. Zoodat het principieele verschil, dat er

tnsseheu den eleetrometer en den gahanomeler beslaat, geen belelsel

behoeft te zijn voor de onderlinge vergelijking \'an beide instru-

menten.

De snaargahauomett'r biedt bo\cn den capillair-eleelromeler ver-

schillende voordeden aan. Vooreerst zal in \eie gevallen en thans

in het bijzonder bij het schrijven van het menschelijk electrocardio-

grani de uitslag van den snaargalvanomeler sneller en gi'ooter zijn

dan van den capillair-electroineter. Verder is de capillair-electromeler

luiiider nauwkeurig wat betreft de constantie der uitslagen, hun

evenredigheid aan de potentiaal-verschillen en hun gelijkheid naar

de twee tegengestelde richlingeu.

De projectie van een sterk vergroot beeld \aii drw kw ikuieniscns

kan niet zoo scherp plaats heblien als \au de snaar, eu men is niet

in staat, tle gevoeligheid \'an den ca|iillair-electroineler op een \()oraf

bepaald bedrag te regelen. De electrisehe isolatie van den snaar-

galvanometer is veel gemakkelijker lol stand Me brengen dan van

den capillair-electrometcr en een verschijnsel als het f,kruipcn" komt

bij den galvanometer niet \oor.

In den capillaii'-electrometei' wordt de beweging van den meniscus

o.a. gedempt dooi' de wrijving van kwik en zwavelzuur bij hun

strooming door een nauwe buis. Onzichtbaar Itleine verontreinigingen
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kunnen de beweging van den kwiknienisens bemoeilijken en zelfs

gelieel beletten. Menige haarbnis moest reeds na een betrekkelijk

kort gebrnik door een nienwe worden vervangen, omdat de bewe-

ging van den meniscns ,/li()kle". In den snaargalvanometer daaren-

tegen zijn een Inelitdeinping en een eleeti'oniotorisehe demping werk-

zaam, welke beide aan regelmatigheid niets te wensehen o\'erlaten.

De electromotorisehe demping kan bovendien door verandering der

^•eldstel•kte en van den weerstand in de gaixanometerketen naar

willekenr worden gewijzigd.

Op de bijgevoegde Plaat II ziet men van een zestal personen de

electrocardiogi'ammen at'gel)eeld, die met i)ehnlp van den snaargal-

vanometer zijn gesohi'evcn. In het coördinatenstelsel heeft een abscis

\oor 1 m.M. de waarde van 0,04 sec, terwijl een ordinaat van 1

niM. een sj)an]iing van 10~» Volt vertegenwoordigt. Door de kenze

van deze ronde getallen xoidoet de kromme in 't algemeen aan de

eisehen die gesteld zijn door de internalionale commissie voor de

nnilicalio dor methoden in de phjsiologie.

De l)eweging \an den kwartsdraad was, zooals men aan de nor-

uiaalkrommen aan het einde \an ieder photogram zien kan, aperiodisch

en zeer snel, zoodat het geschreven electrocardiogram vrij wel de jniste

uitdrukking voorstelt van de schommelingen in potentiaalverschil,

die tusschen rechter- en linkerhand van den proefpersoon hebl)en

geheerscht. Dit geldt \oor de lagere toppen F, Q, S en T in den

regel zonder merkbare font. Voor den hoogen en scherpen top R
echter zon vooral in de piiotogranunen 8 en 9 een correctie moeten
worden aangebracht, en wel zou de uiterste spits \an den top een

\veinig meer links en boven-waarts moeten xvorden verplaatst. De
vereischte correctie blijft evenwel klein en bedraagt naar een globale

schatting voor de verplaatsing naar links minder dan 0,2 niM. en

\oor de verhooging minder dan 1 mi\I.

Het photogram. a" 8 stelt het electrocardiogram voor van denzelfden

persoon, wiens capillair-electrometrische kromme in de tekst ligiiur is

afgebeeld. Vergelijkt men de geregistreerde kromme \an lig. 8, Fhiat

11, met de vroeger geconstrueerde kromme van fig. 2 in den tekst,

dan valt het op, dat beide zeer veel met elkaar overeenkomen. De
toppen P, Q, R, S en T komen niet alleen in beide krommen voor,

maar hebben ook in beiile dezelfde betrekkelijke hoogte.

In de geconstrueerde krdmme is 1 .Alilli\iill (irdinaalliMigle aan

0,1 sec. ab.scislengte gelijk gemaakt, terwijl in de galvanometerkromme
I Millivolt ordinaallengte met 0.4 sec. abscislengte overeeidvomt. De
galvanometerkromme is (bis in de richting der abscissen samenge-
drnkl. iietgecn ook reeds iiij iiel oppervlakkig bekijken der krommen
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k.iii \\(ir(lcn (>|iL;(Miii'rkl. \ ciilcr uiaakl ilc LiaN aiKniicIcrkroiiiinc wc-

,i;t'iis (Ic ,iicl(M(lelijke oxorjiaiiui'ii \aii den ccucii lop naar den amlcrt'ii

(leu ijulriik \aii in do kleine liij/.onderlieden mecM' mei de nalnur

overeen te komen dan de licconslrneei-de l^i'omme. Uil den aard der

y,aal< l<onden sieclil> een lieperkl aanlal pnnlen dezer laalsie nanw-

kenri<i' worden i)erekend, leiw ijl men hel nvcri^e deel der lijn moest

conslrneerea tloor de berekende iinnlen /.oo geleidelijk mogelijk met

elkaar te verbinden. Maar deze kleine xcrseliillen zijn onheteekenend.

Het mag eenige bevrediging schenken, dal met behid|i \an hel

nienwe instrnment langs anderen weg en op eenvondige wijze een

volkomen bevestiging wordt gevonden van de resnltateji, die vroeger

met iiehulp van den eapillair-eleotrometer en door bemiddeling van

min ot' meer nit\oerige berekening en conslriiclic waren verkregen.

Want hierdoor wordl een tweeledig bewijs geleverd: Vooreerst voor

de dengdelijklieid der theorie en de praktische bruikbaarheid van de

vroeger toegepaste methoden en vervolgens voor de juistheid en

nauwkeurigheid van hel nieuwe instrument zelf.

De zes electrocardiogrammen van Plaat II zijn uit een grooter

aantal nitgezoclit en naar de afmelingen van den benedenwaarts

gericliten top Q, zie de tekstfiguur, gerangschikt. Bij 6 en 7 blijft

de kromme op de plaats, Avaar Q zich zou moeien bevinden, boven

de nullijn der diastole; l)ij 8 en 9 is Q slechts klein, bij 10 en 11

daarentegen groot. De nummers (> en 11 geven in dit opzicht de

uitersten aan, die in onze verzameling van electrocanliogrannneii

voorkomen, ter\vijl daarentegen n", 8, dat \an den Heer v. d. W.,

een soort norm xoorstelt, waarmede wij alle andere nummers gemak-

kelijk kunnen vergelijken.

IMerkwaardig is de constantie \aii den \(irm der kromme \doi' een

bepaald persoon. Deze \orm schijnl in den loop \au lijd zelfs zix'i

weinig te \eranderen, dal men mei slechts geringe oefening menig

individu aan zijn electrocardiogram kan herkennen.

Wij eindigen dit opstel met een o[)merking over de kleine oju-egcl-

matige trillingen, die in de meeste electrocardiogrammen voorkomen,

waar zij een hoogte van 0,1 tot 0,5 niM. en meer kunnen bereiken,

doch die soms ook geheel kuiinen uitblijven, zooals bijv. in u" (i

van den Heer A. Deze trillingen worden niet \eroorzaakt door dreu-

ningen van den bodem of andere (iniegehuatigheden, die aan een

gebrekkige techniek \an hel ojiderzoek zouden moeien worden toe-

geschreven, hetgeen gemakkelijk wdrdl bewezen door de Irilvrije

normaalkromme, die aan het einde van nagenoeg elke reeks van

electrocardiogrammen werd geschi'even. Zij moeten dus Avorden

teweeggebracht door electromotorische werkingen in het menschelijk



( 131 )

lu-liaain zelf, en de vraag rijst, ol' zij hun oorsprong aan de werking

van iiel iiarl of wel van andere organen danken. Wij mogen ver-

waoliten, dal een opzettelijk daai'loc ingesteld onderzoek op deze vraag

een beslist antwoord zal kunnen l)rengen.

Sterrenkunde. — De heer E. F. van de Sande Bakhuyzen biedt

eene mededeeling aan: u Onderzoek omtrent de fotiten der

Maanstafeh van Haxsex—Newcomb in de jaren 1895—1902.

1. Inleiding.

J. De aanleiding tot het ondernemen van het onderzoek, dat in

de \olgende bladzijden zal medegedeeld worden, was de wensch

den Heer C. Sanders, door wicn in de jaren 1901 en 1902 op de

Westkust van Afrika eene lengtebepaling door middel van de maan

uitgevoerd was, in de gelegenheid te stellen aan zijne berekeningen

zoo nauwkeurig mogelijke maansplaatsen ten grondslag te leggen.

Vooral ook wegens de systematische fouten waarmede alle waar-

nemingen der niaansranden aangedaan zijn, is het wenschelijk voor

zulk een doel niet slechts enkele waarnemingen te geliruiken, welke

in de nabijheid liggen \an de dagen waarA'Oor men maansplaatsen noodig

heeft, doch een uitgebreider onderzoek omtrent de fouten der maans-

tafels uit te voeren. Daar\oor bestond in mijn geval buitendien nog

een tweede reden. Toen ik mijn onderzoek aanving had ik nl. van

de waarnemingen te Greenwich welke daarvan den grondslag moesten

vormen slechts die tot het jaar 1899 tot mijne be.schikking, zoodat

eene directe bepaling der gezochte fouten zelfs geheel nitgesloten was.

Ik \ing dus een onderzoek aan omtrent de waarnemingen van

de jaren 1895 tot 1899, doch ten slotte heb ik dit ook over de

'S laatste jaren kunnen uitstrekken. De Heer Christie had nl. de

gi-oote wehvillendiieid mij een volledig afschrift te zenden van de

uitkomsten van alle in de jaren 1900—1902 te Greenwich uitae-

voerde maanswaariiemingen en dank zij zijner \'i'iendelijklieid hel) ik

nu aan mijne uilkomsten groolcr belrouwliaarhcid kunnen geven dan

anders nu)gelijk ware geweest, hilussciien deelde de Heer Christie

Ulij levens mede dat juist te Greenwich een dergelijk onderzoek

en \(ior een soortgelijk doel uitgevoerd was') en dit {\eQi\ mij in

het eersl Iwijfelen of ik uu niet hel mijne zou staken. Terwijl eclilcr

mijne bewerking van het tijdvak 1895—1899 toen reeds \rij ver

gevorderd was, deed de overweging (h\t hel misschien juist in dit

'j Zie ook: l^iepoit uf the Asliuiioiucr lidval . . . . rcad IHOM .limc ti, |i. 'J.
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geval eenig nut kon liol)ltpn. wjuineer twee van clknndor onaflian-

kelijko onderz()c4cingen elkander lu'vestigden, mij l(>ii slotte heshiiten

ook luijnerzijds voort Ie gaan.

2. Het is genoegzaam bekend dal i\v licwcuinii' der maan ons

nog verschillende onopgeloste vraagstukken aanl)iedl.

Juist kortelings — terwijl mijn onderzoek reeds aange\ angen w as —
heeft Nkwcomb in eene niedcdepling aan de Engelsche R. Astronondcal

Societ_y ') op deze onvolk(nnenlu'dcii dei- lli(»orio welke hoofdzakelijk

door zijne onderzoekingen aan hel lichl waren getreden nogmaals den

nadruk gelegd.

Even moge aan den gang dc/.ry ouderzookiugen wdi-tlen herinnerd.

In 1876 toonde Nkwcomb'), als niikomsl uil de vergelijking der

maanswaai-uemingen van 1H()2 lol 1874 met de tafels, het beslaan

aan van eene aanzienlijke langzaam verloopende fout in de nuddel-

bare lengte volgens H.vnskn. Te gelijker lijd wei-d, nevens een aanlal

andere verbeteringen, eene empirische correi-tie aan de ware lengte

afgeleid van den vorm e. si/i {;/ -\- X). waarin // de middelbare ano-

malie en .V eene grootheid voorstelt die per jaar met ongeveer 20"

toeneeemt. Eerstgenoemde font werd daaroji nader oiuh-rzochl in de

in 1878 uitgegeven „Rcsmrchi's" ') waarin o|) grond \an nitgeln-eide

onderzoekingen een eui|)iriscl:e xoi'ui xoor haar werd opgesteld, die

vrij goed bleek te voldoen aan alle \(ii>i' de \ ei'gelijking beseliikltare

waai'iiemingen.

In lielzelfde jaar gaf hij zijne nCtirrccliniis /a [Ix's^v.y'^ /d/i/i's nf //w

iiiódir uil, waarin lafelljes werden gegexcii om zoowel niku- de lang-

zaam \erloo|)ende lenglefoul als voor eeni' hij een kleinen term door

H.\NSKN begane teekeii\ergissing verlieleiingen in de maansephcme-

rideii aan te lirengen. Het aanbrengen \an andere \erbeteringen

iKirdeelde hij \(>oii(i(ipig uiel gei'aden. De \erbeleringen \-olgens de

„Corri'ctioiis" zijn sederi dien lijd in alle maanse[)hemeriden opgenomen.

Vooi- den empirisch gexonden leim \an lange periode oiitbr(>ekl nog

elke theorelische verklaring. Wal de lerm welke van y -j- .V afhangt

heli-efl, hi'libeii onderzoekingen \<\\\ Nkison en lllLl, de mogelijklieid

doen zien tial zij donr eene ,/E\eclie door .liipiler" zon kninieii \er-

klaard wordcni.

//. ( hith'rzoi'l- di'i' fiiiilcii iii Lt'iii/ff'.

3. Bij mijn onderzoek volgde ik de methode \velk(> door Xi''.\v(omh

1) Monthl. Nol R. Astr. Soc. Vol. 63, pag. 316.

-) S. Newcomb, Investigation of corrcclions lo IIaxse.n's tai)l('S of llir luodii willi

tables for tlieir application. VVa.shington 1876.

'•') S. Newcomb, Researolies on tlir iimlioii of llie iiioon. \\',islilni;l'n I.STS.
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in zijne „Inve.^tigatmi' is toegepast. Ik gebruikte nl. als grondslag

iLm- berekening niet tie afwijkingen in lengte en breedte doch die in

A. K. en decünalie. Zoodoende worden de berekeningen wel eenigs-

zins bewerkelijker, doch men heeft het groote voordeel dat de waar-

nemingsfouten (gedeeltelijk systematische) in beide coördinaten niet

met elkander A-erniengd worden.

Bij het onderzoek der fouten in lengte ging ik dus uit van de

afwijkingen L <i, die ik hier om in overeenstemming met Ni'Avcomb

te blijven in den zin : liekening—Waarneming neem.

4. In de eerste plaats moesten de systematische fouten bij de door-

gangswaarnemingeu van l)eide randen ondeiv.(.)cht worden, doch zooals

bekend is hangt dit onderzoek ten nauwste samen met dat naar de

jtiiste waarde der parallaktisehe ongelijkheid, waaruit de moeilijkheid

eener onafhaid<elijke beitaling van beide voortspruit, welke o. a.

duidelijk in het licht Ireedt als men de uitkomsten der uitgebreide

onderzoekingen van Newcomb nagaat, welke hij in zijne f,Astniiio)inc<il

constants" \). 148— 151 mededeelt.

Ik meende nu van eene zelfstandige bepaling \au de parallaktisehe

ongelijkheid te mogen afzien. In de eerste plaatst is toch de zonspa-

rallaxe door de onderzoekingen der laatste jaren met vrij groote

nauwkeurigheid bekend geworden en in de tweede plaats geven

directe bepalingen van de parallaktisehe ongelijkheid die geheel of

gedeeltelijk vrij zijn van het l)Oven be^[u'()keii nadeel, ui. die van

B.vTTERM.sN.N ') uit sterbedekkiugeu en die \an Fr \nz ") uit doorgangs-

waarnemiugen van den krater Mösting ^1, uitkomsten die met de

meest waarschijnlijke waarde der zous|>arallaxe in voldoende o\er-

eenstemniing zijn.

Terwijl men als die meest waarschijnlijke waarde .t := 8".796 mag

aannemen, geven de ouderzoekiugen van I)ATTI''rmann en Fkanz ;

lÏATTi'.iniANX 1884—85 a = 8".794

„ 1894—9G 8. 775

Fkanz 1892 8. 77U

Daarnevens leidde Nkwco.mb uil de meridiaanwaarnemingen, door

de systematische w aaruemingsfouten /.nu ^dimI mogelijk Ie elimi-

neeren, af:

Nkwcomb 1862—94 .t = 8."8Ü2.

') H. Batïermann, Boijjjachlungs-Ergebnisse der Sternwarle zu Bnüii No. ö.

Berlin 1891.

H. B.\TTERMA.\x, BcobachUuigs-Ergelmisso lici- Slcniwarti' zu Boiliii N<>. 11.

Berlin 1902.

-) Asiron. Natlir. Bil. 130. p. 354.
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Ik liot) mi rt ^^ 8".7itt) aaiiiiviioiiieii, dus als (•(U'ivclio der door IIanskn

ton slotte in de Tables (/e A/ A^/v/c jiebniikte waai'de: '' .t = — O". 120

waiifuit als correctie van den coënicient van den lioordlciiu der 1'anil-

laktische ongelijklieid iii niiddclliarc lengte volgt :

f[P=— 14.10 Xrf^ = + l"<5i>

en 7'= — 124".01

De correctie der waai'de door Nkavcomb aangenomen wordt

:

,;/'3= + 0".73.

5. Ik ging mi aldus Ie werk. De L a van ieder jaar werden

gerangschikt naar den waargenoinen rand en naar volle dagen van den

waren inaansonderdom, zoodal voor ieder jaar een 25 tal groepen

werden verkregen waaiuil daarna middentallen werden gevormd.

Aan deze moesten dan correclies voor parallaklisclie ongelijkheid,

benevens de kleine door NEwroMH algeleide theoretische correcties

{Investiqntion p. 10) aangehraciil wDi-den, voor zoover die niet geacht

mochten worden in de jaarmidd(Milalleii Ie worden geëlimineerd, ^'oor

die jaarmiddentallen moclilen correcties in middelbare lengte mei

correcties in A. 1\. geïdenlillcerd worden en mocht verder de ware

maansonderdom gelijk geacht \voi-d(>ii aan i\Q\\ nüddelbaren, hel

argument I). ^).

Voor de jaren 1895—97 waren behalve nieridiaanwaarnemingen

ook nitkomsteii met het altaziinnth verkregen aan\vezig. Daar hel

echter voor mijn doel weinig voorileel boodt ook waarnemingen der

maan liij kleine elongaties te gebruiken, terwijl het bepalen der

svsteinatische waarneniingslbulen daariiij veel moeilijker is, heb ik

mij ten slotte tot eerstgenoemde beperkt '•').

Ik zal de zoo verkregen verbeterde middentallen hier niet weer-

geven, doch laat in de eerste plaats volgen de daaruit \ei'der algeleide

gemiddelde uitkomsten voor ieder jaar voor ieder der beide randen.

Deze wertlen verkregen door uil de uitkomsten voor lederen dag

maiinsonderdom gemiddelden te \ormen zonder op de gewichlen te

letten, intusschen om iiierua Ie xcrmelden reden de waarden \oor

maansonderdom 4 en 2(5 geheel builen rekcuiun- laleude.

1) De werkelijk aangebrachte totaio coirccties waren i'lc jaarmiddfiilalien van

Nevvcomb's Table VII voor iedere waarde van D, na verbetering voor di' iiii aan-

genomen waarde van den lioofdlerm der pai'allaklisclie ongelijklioid.

-) Ik had eerst ook laatstgenoemde gebruikt en uil waarnemingen o]i deiizellden

dag aan beide insirumenten voor A"«— A'<hi gevonden voor Rand I en II

resp. +0,-.120 en - 0M-2i.
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Zoo werd gevoiulen
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opgenoiiion zijn. Daarna wci'ilcn do overconkonislioo afwijkiiiiion

der 8 jaroii vol^'ciis Imimc ticwiclileii saain<i;ovoegd.

Deze beido lalR'llcii liovallcn, (aaniUMiiciido dal ili' Icrnicii in t\r

niaanslenglo afliankdijk \aii /) nu udiccl jnist zijn) lic noodigo

gegevens ter heoonleelinii van de liij de waarnenungen begane

svslenialisclic foiilon. Wanneer men liel eer^t de hvcede label

bescluinwl. dan ziel men dat groole arwijkingen beslaan i)ij onderdom

4 en 2<), welke beide in hoeken (i\ei-ccnslennnen met die welke

indi'lcii volgen lul een kleiner sehallen van den middcilijn bij helderen

aciitcrgi-(ind des iieniels. Zonderl men deze beide uil, dan vei'toonen

de waai-nenungen van iJand II in hel gelieel geen regelmatig bel{i()|).

ddch schijnt dil nog wel eenigermafe bemei'kbaar Ie zijn bij Rand 1.

Inlusschen hei» ik daai-o|i. juist wegens hd alleen voorkomen bij

dezen rand, niet verder gelet, maar alleen de weinig talrijke waar-

nemingen bij ouderdom 4 i'n 2t) geheel nilgeslolen en voor alle

anderen de persoonlijke i'oul voor iedei'en rand slamlvaslig aange-

nomen. .Misscliien ware hel inlusschen beier geweest ten minste

voor ouderdom 5 eene bijzondere' vei'lu^lering aan te brengen.

De w ijz(> \an voi-nnng dei grootheihni in de eerste label is dus

jui geheel verklaard. Die in de kolom II— l geven ons de verschillen

tusschen ile pei'sooidijke fouten voor beide ranilen. Deze vei'tooueu

iu de eerste 'A jaren aairzieidijke schonnnelingen, doch zijn in <le

laatste 5 in goede ondei-linge overeenstenuniiig. Inlnsschen heb ik,

doordien ik eerst alleen de jaren 1895— 1899 bewerkte, na deze

eeiic at'scheiding gemaaki eii als hei'leidiug den- A a o|i hel midden

\an beide randen aangebrachl voor 1895— 1899 ± ()()2 eJi voor

1900—1903 ± 0-03.

\'oor een nanwk(>uriger onderzoek der persoonlijke touleu zoude

hel uiiodig zijn de uilkomsleji der \ei'schillende waarnemers afzon-

derlijk Ie onderzoeken.

(). Ik moest uu voor de afzonderlijke waarnemingen de vei'schillende

aan de nnddelbare lengte aan Ie breng(Mi verbeteringen opmaken, en

wel eensdeels die welke \ooi'lsprnit(Mi uit de verbeterde waarde dev

parallaklische ongelijkheid en uil de door Nkwcomh afgeleide kleine

theoretische correcties aan jaarlijksche ongelijkheid, variatie en ev(>clie,

anderdeels de langzaam verloopende vei'betei'ingen. Daai'iia moesleu

nit de correcties aan middelbare lengte die aan -A. R. woi-den afgeleid.

De leugtc-eorrecties van de eerste soort (vergelijk Nkwcomb Jnri'sl.

p. 10 en 37 en ISattkrm.wn N". 5 ]>. 21) waren, de notaties van

Hansen \olgende :

« fl c =r
-I-

1."69 .sin I) -f Ü.'ltj xin {D — ;,)
— 0.''24 sin (1) -j- r/)

-f 0."09 */,.
(J
— Ü."33 sin 2 1) — 0."21 sin (2 X» — </).
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Voor het aanbrengen dezer correcücs stelde ik 2 liuliitalels op

gedeeltelijk ingericht als Nkwcomb's Table VII en Vlll.

Voor de langzaam vcrloopende verhclorinii-en aan de niiddclliare

lengte moesten eerst zoo nauwkeurig mogelijke waarden algeleid woi'den.

Hoezeer ook de empirische correctie, v\elke Nkwcomu atleiddc als

uitkomst nit de in zijne „ Rescarchi's" medegedeelde onderzoekingen,

de verschillen met de waarnemingen tdt een veel kleiner bedrag-

heeft teruggebracht, duitlelijke afwijkingen blijven focli nog over.

Reeds Tisserand toonde dit aan in zijn bij nilstek helder overzicht

„Sur rétat actuel de la theorie do la Inne"' in het 3e deel zijner Mécani(|ne

Geleste. Hij deed daar tevens zien dat, wanneer men voor de jteriode

\an den cmpirisehen term eene waarde aanneemt die eenigszins

aanmerkelijk van die van NKwro:\rB f273 jaar) afwijkt, de oxereen-

stennning niet beter doch merkbaar slechter wordt.

In de hoop eenige aanwijzing te zullen vinden omirent de em])irische

wel die door de overblijvende afwijkingen gevolgd wordl, slelde ik

de gemiddelde lengte- (of A. Iv.-) fouten samen volgens de waarne-

mingen te Greenw ich vocn- alle jaren van 1H47 lol 1902. Die lot

1882 ontleende ik aan de samensrellingen van Stonk iji de Manllil.

Kot. na aanbrenging (Jer \'erl)eleriiigen volgens Nkwcomb's ,i( ornui.Kni.^,"

terwijl ik de latere overnam uit de Ainiual Reporls van de Aslro-

nomical Society. Overal \Aerden de kleine herleidingen aangebracht voor

de verschillen tnsschen de gebruikte tijdster-catalogi en alles werd

herleid op de laatstelijk gebruikle 2nd 10 Year Catalogue. De ver-

gelijking voor de jaren 18(52—1874 met Newcomb's uitkomsten, bij

welke ook de waarnemingen te Washington hebben medegestemd en

die voor de jaren 1880— J892 met de uilkomsten te (Jxfoi'd verkregen

deed zien dat deze jaarmiddentalieii waarschijidijk vrij nauwkeurig

zullen zijn. Voor. 1895—1902 wijken de middentallen van beide

i'anden zooals die zijn opgenomen in de Ie label van paragraaf 5

tusschen 0."00 en 0."3(3 af van de te Oreenwich opgcmaakle jaar-

middentallen.

Ik deel echter deze jaarmiddeiilailen hier niet mede, daar hel mij

niet gelukte daaruit iets met eenige zekerheid af Ie leiden. Wel zou

het aannemen van een term van ongeveer 50 jarige periode mei maxima

omstreeks 1862 on 1887 en een coëffk-ient van omsireeks 3" do over-

eenstemming weder verbeteren, maar ook dan zou zij not;- niet

volkomen zijn.

Ten slotte heb ik dus om de voor mijn dool noodigo waardon voor

de lengte-correctie te bekomen eenvoudig, zoo goetl dit ging, de jaar-

middentallen van 1886 tot 1902 door eene kromme voorgesteld. Ik

ontleen daaraan de navoluondo waarden.
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1895.0 ff;. — + 0."53

189Ü.0
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Yüor ieder jimr werden deze vergelijkingen opgelo.sl, met in

aelit nemen der gewiehlen van /•, die evenredig niet liet aantal

waarnemingen werden aangenomen en dikwijls sterk nileen liej)en.

Zoo verkreeg ik de \ulgende \vaarden \aii h en / :

h k

1805.5 + 0."29 + 0."4-4

1896.5 -1- 0. 66 + 1. 16

1897.5 + 0. 57 + 1. 77

1898.5 + 0. 51 + 2. 10

1899.5 — 0. 93 + 2. 83

1900.5 — 1. 66 + 1. 12

1901.5 — 1. 46 + 0. 52

1902.5 — 1. 18 + 0. 01

.Alen ziet onmiddellijk dat deze uitkomsten niet alleen door fouten

in exeentriciteit en perigaenm kunnen verklaard worden, doch dat

het resultaat \an Xkwcomb dat // en / een duidelijken periodieken

term bevatten ook voor deze jaren hevestigd wordt.

Tevens blijkt eeiiter dat de \-oor dezen term door Newcomb opge-

stelde formule de waarnemingen niet meer voorstelt, zooals trouAvens

bij de sterke extrapolatie die hier uoodig is niet te verwonderen \'alt.

8. Om nu deze formule door opvolgende benaderingen te verbe-

teren ben ik aldus te werk gegaan.

Het valt vooreerst, als men de nu verkregen /t's en /'s vergelijkt

met die in de tabel in Investiyatlon p. 28, in hef oog dat de periode

van liet argument X, ^vaarvan h en h afhangen door de fornndes

Il = /<,. — ö .-im N en l: = kc -\- « co.y JV, grooter dan 16^/, jaar uujet

zijn en niet veel -xixn 18 jaar zal kunnen verschillen. Dit corres-

pondeert met eene jaarlijksche \erandering van 20' en het iiiedt

\oor de verdere rekening gemak aan in eerste benadering deze waai'de

aan te nemen.

Als eerste bewerking, waarbij het er mij voornamelijk om te doen was

zoo juist mogelijke waarden te vinden \oor de termen hc en kc, heb

ik, met behulp \'an de beide reeksen Aan Newcomb en \'an de nu

berekende jaren, waarden \an h en k afgeleid voor iedei- jaar der

aangenomen 18-jarige periode.

Voor 1862.0 + n X 18 het argument O noemende, leidde ik

waarden af voor de argumenten 0.5, 1.5 enz. tut 17.5. Aan de waar-

den uit de 3 reeksen kende ik gewichten 1, 3 en 2 toe, terwijl

voor het argument 14.5 geen uitkomst aanwezig was en ik die dus

door ruwe interpolatie vormen moest.
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freiiiiddelde uitkomsten verkregen, wjuirliij de argumenten gelden voor

1898 d. i. voor 1898.5.

9
10°

30

50
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deze laatste iiiot aan de waarneniingeii voldctot. Om dit te kannen

bcoofdeelen, laat il< liierondor ecne \crü('lijUiii,n' volfioii \an de waardon

van y^, zuoals di(> xour Ar alV.dndri-lijkc Jaren af'iicicid /.ijii, in de

eei'ste |ilaal> mei de ddor iiiij al'ucleide Inminle, in de Iwccdc plaats

met die welke nim vcrkiijül, als nicu daarin, met ijeliond der waarde

A-oor 1876.0, voor de Jaarlijkselie verandering 20".65 steil. Ik noem

de eei-sle vei'.scliilh-ii .\'ir— -Va>, de tAvecde A'yy^^^Ji.i-

Epoclie
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De vele leeken-permanenties, die ook iii de \ ersdiillen met de for-

mule, die zoo iioed mogelijk aan de waaniemiiigeii is aangesloten,

vtiorkomen, i)e\vijzen dat deze niet geheel van toevalligen aard zijn.

Toch gelooi' ik uit liet hoxenslaaiidt' Ie mogen hesluileii dat eene

jaarlijksolie \eranilering der ^\' van 1!)°.85 slellig heler dan eene

van 2()°.fi5 aan de werkelijkheid beantwoordt.

Nadat aldus de waarde van X zoo goed mogelijk vastgesteld was,

bleef nog over \ erbeteringen voor lien coëfficiënt « benevens voor

h^ en kc te zoeken.

Ik stelde hiertoe alle waargenomen waarden van /i en / voor

door de formules

I> = + O" Ar, — 1".50 sin [302°.4 -f 19°.35
(J
— 1876,0)]

/. = 4- 0".26 + 1".50 cos [302°.4 + 19°.35 {t — 1876.0)]

en vormde dan de verschillen Waarn.—Rek., die ik intussclien Ier

bekorting hier niet mededeel. Die verschillen werden dan in 4

groe[ien gesplitst naar de 4 kwadranten van ^Y, en voor ieder dier

groepen werden middelwaarden gevormd die hieronder volgen :
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Daaruit volgen als NcrlirkM-iniiiMi dei cxcciilricitcit en \aii il<' lengte

Aan hol perigaonni :

,d.-T — + ()".12

ff.T = + 2".2

tei'w ijl eene eM-nlueele xcj'betei'iiig \an de liewcging \an hel jx'i'igaenni

geheel onzeker lilijt't.

])e \erl)etcring \an de ware lengte der maan wordt -.

ö/— — O '.3i sin 1/
— ()".24 vos ,/ +

+ i".45 slii [;/ + 2i2°.4 + j;)°.35 (t— IBTfi.O)].

iAIet deze formnle laten zich nu nog de beide nitkoinslen verge-

lijken, welke Hattkkmann uit zijne sferhedekkingeii afleidde en die

nagenoeg voor J885.() en 189B.(1 gelden.

Battermanx vond vdoi- de totale \aii 7 alliaidvolijke correcties (zie

K» 5 p. 4i, N" II \>. 52)

1885.0 ö/ = — 1". J4 ,s/// </ + 2".67 tw
;/

1896.0 „ := — 0".9( ) .iin ,j — 1 ".35 cos </

terwijl uit mijne formule zou volgen :

1885.( ) f(7= 4- 0".99 sin ij + 0".4J cos ,j

189(5.0 „ = — J".05 siau — 1".49 ros j

Terwijl dus \oor 189().0 eenc zeer goede overeenstemming bestaat,

zijn de nitkonislen voor 1885.0 in hot geheel niet te \ereenigen. De
nieridiaanwaarnemingen omstreeks 1885 zijn nog iiiei onderzocht.

De jaarlijksclie verandering van het ai'gumeul \aii den laatsleii

term \:\\\ f( / slemi in al)solule waarde nagenoeg volkomen overeen

met «lic van de lengte der knoop en menzon vooi'dit argument kunnen

schrijven:// — O -\- 'l\iW De ovei-eenslemnüng zal echter wel als

toevallig moeten Ite^chouwd woiden.

De uitilrukking \oov de E\eclie dom- .Inpilor is \-olgens de nauw-

keurigste berekening door HiLi. :

d /= + O".90 sh, \;/ -i-
238' -f 20 .(55 (7 - 1 87(5.0)].

Voor 185(5 stemt hel arguuieut overeen mei <lal van den empiri-

schen lei'in, doch daarna wijkt hel al meer eu meer ai.

9. Eindelijk stel ik hier nog de definitieve uitkomsten voor de

gemiddelde correcties der lengte samen, zooals die uil de oplossing-

der vergelijkingen voor elk jaar zijn voortgevloeid.

Onder (f), zijn opgenoiuen de correcties volgens die \ergelijkingen,
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dus nadat <lo verbelpriuiieii volj^eiis mijne kronniic reeds aangebraclit

waren, onder (f K\ de totale eorrecties aan de lengten volgens Newcomb

1895.5 — 0"07 + 0"73

OG.o —0.05 +1.21

97.5 -f 0.36 + 1.95

98.5 + 0.22 + 2.05

99.5 —0.48 +1.53

1900.5 —0.27 +1.88

01.5 —0.46 +1.79

02.5 +0.16 +2.46

Het gemiddelde der rf/. bedraagt — 0".07, wat men nog aan de

nitivonisten volgens de kromme zou knnnen aanbrengen.

Men kan met de uitkomslen der meridiaanwaarnenuiigen, die met

de geheel ouliekende persoonlijke fouten der waarnemers aangedaan

zijn, nog vergelijken de lutkomsten van Battermann en die welke

Fr.vnz int de waarneming van krater Mösting A afleidde, en het blijkt

dan dat de door hen voor 1885.0, 1896.0 en 1892.5 gevonden lengten

na lierleiding op het systeem der 2 "' 10 Year Catalogue resp. + 0".6,

+ 0".1 en + O". 5 grooter zijn dan die volgens de meridiaan-waar-

nemingen.

Nu is, Avat de sterliedekkingen betreft, door H. Cl. v. d. S. R.vkhuyzex

aangetoond') dat de daaruit afgeleide maanslengten in het algemeen

te klein zullen zijn, en het is dus vvaarseliijnlijk dat de lengten volgens

de waariiennngen te Greenwich gemiddeld nog eene positieve cor-

reetie behoeven.

III. ( hiilcrzovk der fouten in Breedte.

10. Het onderzoek der fouten in breedte deed ik oji dat der fouten

in deelinatie l)ei'usten.

Vooreerst trachtte ik de standvastige waarnennngsfouten in deeli-

natie te bepalen, waartoe ik de Avaarnemingen van 1895 tot '99

gebruikte. Ik vormde voor ieder der beide randen voor iedere

maand des jaars de gemiddelde \erschillen A d := Rek.—Waarn.

waarna ik jaarmiddentallen vormde door het eenvoudige genuddelde

te nemen van de maandmiddentallen.

1) H. G. V. D. S.\NDE B.\KnuYZEN, Dc bctiekking tusschcn de lieldeilicid van een

lichtpunt en de oogenblikken wa;u-op zijn plotseling verschijnen of verdwijnen wordt

waargenomen. Verslag Akad. Amsl. Deel X pag. G34.

10*
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Zoo vorkreen; il< de iiitkninslcii ilic in de \()l>i('n(l(' lahcl /.ijn

oiiiieiioiiK'ii. Do 2''^' eii 3'''-' koioiii iK'sallcn ilr iniddciitnllcii xoov Noord-

i'aiid 011 Ziiidraml, (\(' A'^'' I iiiii halv -( iiii (lo ;>
f-^clc

iiiin \(M'schii (i.i.

do fniii in de inaansiiiiddoilijii. Iri'w ijl iK' ()'''' dio laalslr Iniil liovat

allooii uit gelijklijdi,<>'0 waarnoiiiinji-oii op lioido randoii at'u'oloid.

1895

1896

1897

1898

1899

Midden

Noord
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iti bij liet onderzoek naar de fouten in iielling en lengte der knoop

gemakkelijk later kan worden in rekening gebracht.

Er blijft dan alleen de l"-' terin over. die door Neavcomb in tafel is

gebracht en ik berekende de [irodiiclea \aii dezen niet de sommen
van alle fouten in de middelliare lengte. De fonten in de ware lengte

welke \an ij afhangen, waaruit in dii alleen termen van zeer korte

of \aii zeer lange periode voortvloeien, inoohten als gemiddeld zonder

invloed op de af te leiden resultalen verwaarloosd worden.

12. De aldus verbeterde A ó werden daarna gerangschikt en in

18 groepen verdeekl naar de waarden van het argument der breedte

u, op dezelfde wijze als voor de A a gedaan was naar de \vaarden

van ij.

De Aerschillende jaren werden eerst gescheiden gehouden, doch ik

geef hier alleen de gemiddelde uitkomsten uit de 8 jaren samen

u A ó
190' — 0"93

210 —0.57
230 — 0.42

250 — 0.06

270 0.00

290 -f 0.39

310 -f 0.58

330 + 1.05

350 + 0.81

Ieder dezer uitkomsten geeft eene \'oor\\aanle-\ ergelijking:

La=i — 0.96 shi ().— 0) <f ! + 0.9(3 <'„s {?.—0) l ó O

waarin (Si en é O de correcties aan helling en knooplengte voorstel-

len. Wegens misschien overgelileven coiistanle declinatiefoulrii waren

de werkelijk opgestehle \ergelijkingen \an ileii Nonii

:

A ff = <( -f /' sin {).—0) -|- e cox (?.-0).

Deze vergelijkingen werden opgesteld en opgelost, 1°. voor de

uitkoinsleii der jaren 1895—1898. 2". voor die van 1899—1902,
3". \uor tlie \aii alle 8 jaren samen.

Zoo w er<] verkreüeii

:

terkregen

:
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De lixalsli' kolmii licval de w anrdiii \:ui r- \ ciliclci'd \(i(ii-lii'l |ii-()(liicl

,/(f

\aii (Icii 2'" IiTiii \aii liii'l <li' '/iMiiiddrldc ('(n-rcclii- dei' Iciiulc.
il).

De lii'idc |iarli('('l(' iiilkoiii^lcn slcuuiicii \ rij slcclil nvci-ccii. MKiral

wal de /;, dus Ai' ((mtccI ie diT liclliiin' lirlrcfl, cii, waiiiicci- iiicii de

A d \;ui de l)ei(le vierjaarsgroepeii \ei\ü'elijlv(, dan lilijUen daarliisselieii

systciiiali.sclie verseliilleii te heslaaii. In verliaud mei de nitkonislen

van Nkwt'o^ib schijnt er eclilci- \ (Kulonpij"- i^eeii i>enoe,<i"/,aiiie ^rond

te zijn (i(iU liier aan eiMie pcriodicilcil Aw (•(ir'riiciciilcii Ie dcidccn.

lil de «S jarrn Ie zanicn \(ilul :

dl = — O". 15)

liSO = + J".()4

<u) — + ii'.ri

lo. SlelliMi w ij ('indclijk dc/c nilkdinstcn sannMi nicl di(.' \'an Nkwcomh

eii ook niet de dooi' Khanz alyeleide.

Als (•(ii-reelies dei' Helling' is ge\oiiden :

Xi'.wio.MB I8Ü8 d / = — 0"i5 (ie\v. 3

Fkanz 1892 +0.37 1

J899 — ü.19 3

Gemiddeld d /= — ()' 09

De eoi'i'e'-lie iler Helling is dus klein.

Als correelie der Knooplengte is gevonden:

Newcomü i8(J8 d ^ = -j- 4"5 üew. 3

Franz J892 + 7.4 1

|Sl)!l +11.5 3

Gemiddeld 1885 é fJ — -\- 7"9.

Daar verder Xkwcomu voor 1710 60^ — ItJ" xond {lii'S('inrli.<'s

|i. 273), \'erki-ijgl men :

('on-eelie dei' 100 jarig liewcging ^ + 14
'.

Physiologie. — De lieer \Vinki,I':k liiedl namens den Heer A. Goktkh

eene mededoeling aan: „ M' oorziink i-itu dni slinijr.

De liekende llieorieen omli'enl hel onlsla:ni van den slaap ge\en

tot heden geen voldoende verklaring van de helioerie aan slaap en

\'an i\r\\ slap<'nden hiesland. //rrsiiiiii/iiciiui' geeft dikwijls geheel

aiidert' \('rs(diijnselen dan liehoel'te aan slaap en is erkend als een

symptoiim van rnst ook /.onder slaap. De ophelïing \an óc coi//iiii/i-

teit 'm ilf ijeleidliiij \an de groote hersenen naar het overige deel \an

het /.ennwstelsel werd reeds dndi' I'ikkin.ik als de primaire oorzaak
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\an den slaap be^clioiuvd eii is latei- door Locis .AIaithnek in een

oi)s(el over de jVonn besproken. De laatste sprak het \ermoeden nit

dal de opliefiing van het eoiitacl tol stand kwam op de plaatsen waar
bij de Po/io-enceijhii/itis liaeitiorrluKi'Kui, de haarden werden gevon-

den '). In den katslcn tijd werd deze theorie krachtig gesteund door

DuvAL, die in 1895 de stelling verdedigde dat de opheffing van het

contact liet gevolg is \aii liet terugtrekken der eindboompjes der

neuronen.

Het terugtrekken der eindboompjes is echter nog niet waargeno-

men en zou, als 't voorkomt, een gevolg van den slaap kuimen zijn,

maar de omlerzoekingeii \an Apathy en IIkthk (1894), die beweren

dat de tibrillen van het eene neuron in het andere o\ergaan, doen

vermoeden dat op dit terrein de oorzaak van den slaap niet zal

worden gevonden.

De derde theorie schrijd den slaap toe aan de werking \an zooge-

naamde vermoeienisstoften, die door verschillende functiën in wakenden

toestand zouden worden ge^ornld.

Injecties met melkzuur, de eenige bekende \ ermoeienisstof, gaven

een negiitief resultaat en de theorie is niet geheel in overeenstem-

ming met de verschijnselen

:

1. omdat in den slaap vooral die functiën zijn gestoord, Avclke

van momenteele prikkels afhangen, de psychische, en de overige

functiën o. m, de adendialing, hartbeweging, urine-, zweetsecretie,

spijsvertering, enz., die 't gevolg zijn \an in \vakendeii toestand

ontvangen prikkels (voeding e. a.) minder worden geïnfluenceerd en

ook door lust zonder slaap in intensiteit afnemen.

2. dat de behoefte aan en de duur van den slaap niet e\enredig

zijn aan den verrichten psychischen en physisehen arbeid.

3. ilat ile slaap in elk stadium door een sterken [irikkel kan

worden onderbroken waarna de functiën op \olkomen normale wijze

plaats hebben.

4. dat van de psychische fiuictiën nog die mogelijk blijven, welke

\oor een deel door vroegere prikkels ontstaan (droomen).

5. dat de behoefte aan en ook de duur \an den slaap van den

zuigeling «/neemt bij Av^'nemende functiën.

Het onbevredigende van de verschillende theorieën over den slaap

brengt {[^^n physioio<ig Leonaku Hill tot de conclusie dat: «/thccau-

salion of sleep nnist still be regarded as metaphysical" "),

De physiologische psychologie had iiitusschen geleerd, dat de wakende

1) Wien. Med. Wochensclirift 1890 uo 23—27.

~) The Lancet 18'JÜ. 1. p. 285.
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toestand het gevolg is van de geleiding der |iiiUkcls uil (k' omgeving

naar hel eentrale zeiui\v.stelsel, hij diMi niensch luuir de |isvclnsehe

eentra, wat in overeenstemming is met de erxarin^ dal door dnis-

terins, eentoing gelui<l en slihe lid milslaan \aii den sla.i|i wordl

bevorderd. Het beroemde experiment van StiuMrii.i. ') die een Itijiia

geheel anaesthetisehe vronw door iiel sliiilen \aii lid iiou' ziende oog

en het hoorende oor onmiddellijk in slaap lii;u-lil en \an een anderen

soortgelijken patiënt de uildrnkking hoorde:

,/wenn ieh nieht sehen kann, dami Inii ich gar nielil", braclil de

gedaehten verder naar hel ophouden der prikkels als oorzaak \an

den slaap.

De bekende wijsce waaroj) de livpiioliseur zijne proefpersonen in

slaap brengt en het feit dat dieren door wegnendng \an prikkels in

een toestand kunnen worden gebracht, die mei (\ou slaap overeen-

komt leidden tol dezeltde eoiiclusie.

ZiKHEN sehrijft : ^) /,Wahi\scheiulicli isl das Wesentlielie bei dem

Znstandekommen des Sehlats, der Absehlnss ansseren Reize iind die

Ermüdniig der Rindenzellen."

Hekmann ') ijhe njiliere Ursache welche die Grossliirnrinde ansser

Thatigkeit setzt isl unbekannl. Die meisleu Angaben über Verande-

rnnii'cn im Gehirn sind unbewiesene unil znm Tlieil hixdist iiuwalir-

scheiidiehe Vei'muliiugen. Die oben angegeben Thatsaclien zeigen dass

Sehlat' und Waclieu im engslen Zusammenhang nnt den Sinnesein-

drüeken stehen luid man koiinle sagen dass znr Erhallnng der gewöhn-

lichen 'i'haligkeit dcv Riiide d. Ii. des w aclien Znslandes bestandige

Sinneseindriieke nölhi"; sind, wondl aber das Rallisel keineswens

gelost ist."

Strümpei.l eiudigi zijn bekend opstel in hei Di'iitsi-/ii-s .\fc/iir ') mei

de wooi-den :

//Eine Reihe \'on Erscheinun.üen w ie das nK'igliehe Einsclilalen trolz

slarkeren ansseren Reize, die lVriodieil;il u. a. bediirfen zn ihrer Erkla-

rung noch andere Yoransselzmigen."

De slaap door \'ergiFlen (slaapmiddelen') eii die bij somunge lierstMi-

ziekten kan door oplielïing \'an de j^eleidinu' der prikkels naai' en

in de psycliisehe ceiilra worden verkhiani eii ook de bijna aaiilioii-

deiide slaap \an deii zuigelinu,' vindi iii de iiol;. onvoltooide liersen-

scliors een soortgelijke \-erkl,irinn'.

1) Deutclics Aifliiv. lïir Kliii. Medl.iii. 1878 No. 22.

-j Tii. Ziehen. Leilfiulen ;lri- l'liysii>logi.-«'lieii i'sy(:lii>li)gie p.ig. 21 S.

S) Hermann, Lelirhiifli ilcr IMiysioiotrie, p;i^-. iliO.

'j D. Aicliiv f. kliii. iMciliciii, No 2-2 pag. :>,:,().
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Een hijzondereii toestand van de iieisen^eliors als oorzaak van den

slaap te blijven aannemen wordt Ii-oiiwens moeilijk nadat men honden

hij welke de iii'oote hersenen zijn weg-,u'enomen, eeji \i'ij regelmatige

Avisseling \an den wakenden en den sla[)euden toestand ziet vertoonen.

De slaap is dus het gevolg \an ziekte, van vei'giften en van

het ophouden oï verminderen der |)rikkels uit de omgeving.

De normale slaap is geen gevolg \ an ziekte ; ook niet, zoover we

welen. \"an \ergiflen ; hij kan dus het ge\dlg zijn \aji het o|)houden

of verminderen der prikkels nit de omgeving en als we in die omge-

ving rondzien dan vinden we daar de periodiek werkende oorzaak

van den slaap in de geheele natuur in den

ondergam/ dei' zon

waarmee talrijke prikkels verdwijnen of ophouden. Het kenmerk \ au

den slaap, de stoornis in de fuuclien, vindt in het afnemen der prik-

kels door het ondergaan der zon een bevredigende verklaring.

Vele funetiën der leAende stof zijn aan het zonlicht gebonden en

nemen met het verdwijnen van dit lieht in intensiteit af of houden op.

De assimilatie der plant, het zoeken van voedsel door het dier,

liet ontvangen van de prikkels waardoor de psvchi.sohe funetiën

ontslaan, zijn van het zonlicht afhankelijk.

Nu de verschijnselen van den slaa}) als teekens van verminderde

funetiën zijn erkend, zal het zoeken naar tie diersoort waar de slaap

begint, vruchteloos blijxen, omdat de meeste fnncliën van iilaut en

dier in 't algemeen, aan een verandering, in aansluiliug mei de

Avis.seling Aan dag en nacht, onderworpen zijn.

De nog werkzame prikkels in den slaap onderhouden gedeeltelijk

de fuuclien, ook de psvchische, \\a{ we onderxindcn iu den droom.

De behoefie aan slaap van den mensch is een van de ilieren

geërfde eigenschap en schijnt slechts daarom niet zoo duidelijk als

in "l |)lanlen- en dierenrijk \an den omlergang der zon af te hangen,

omdal de mensch den strijd om 'l beslaan met kunsllichl voert.

Het kond mij voor dat de ondergang der zon voldoende de ]ierio-

dicileit van den slaap verklaart en dat hel inslapen ondanks nog

aanwezige slerke prikkels op rekening komt van de erfelijkheid en

ik meen dal hiermee het dour Hkraunn genoemde raadsel is opgelost.

Hel eeii\()udige of eigenlijk vanzelfsprekende \au dil aulwoonl

op de vraag waardoor de slaap oulslaal. dat aan het ei van ('olum-

bus herimiert, is slechts x-liijidiaar, omdal jarenlange arbeiil der ps\-

chologen ons heeft geleerd de oorzaak huilen de fuiu-liën Ie zoeken

nadat de [>ln siologie //( de funetiën Ie vergeefs een \erklaiing had gezocht.
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Hot voorkomen van naclitdieicii kan wuidon verklaard doordal

de strijd oiii 'I lieslaan, gevaar liij da.L;liclil, siinniui;e diersoorten er

toe liraehl ile naciit lanuer i-n den dag korter Ie maken, ^xaardoor

zich eigensclia[i|ien (Hilw ikkcidcn dii' dien strijd hij naelit met meer

voordeel deed voeren, terwijl aan de iielioefte aan slaap liij dag

werd voldaan.

( )ok de wintel'- en zomerskuij) kan \\ t)rtlen opges at als een toestand

\an verdooving, die geen slaap is, en waarseliijnlijk is ontstaan alweer

in den strijd imi "l lieslaan door ingra\ing in den urond na \'erdrij-

ving door andere diersoorten naar te kondc ol' ie wai'me streken.

Slechts de krachtigste individnën hieven in leven en langzameriiand

kan de nakomelingscliap het vermogen om tijdelijk, hijna geheel zon-

Arv fmiciicn, in 't leven te hlijven als een geërfde eigcjiscliap hehhen

verkregen, die niet meei door konde of warmte wordt geïnthienceerd.

Kvemnin als de tegenwoordig levende menscli lang door knnst-

liclil uil den slaap kan worden gehouden, houdt men een winter- of

zomerslaper lang nit den toestand van verdooving door warnde of

koude als de tijd voor dien toestand daar is.

Of onder de grond- of diepzeedieren soorten voorkonuMi, die niet

slapen is (ndiekend.

1 )(^ slaap \an een groot deel der menschen werd lot voor Itelrek-

kclijk kollen lijd geheel door de zon bepaald. Men sliep 's zomers

kori en "s winters lang en nog in den tegen wooi-digen lijd vraagt de

lioer niet aan de welenschap hoe lang hij moet slapen, daar de oor-

zaak \an (\c\\ slii;vp zijn slaaptijd bepaalt. De prikkels ilie hem wa-

kende houden ;\an zijn land, vee en werktnigen) vervallen met hel

ondergaan der zcm, hij slaapt dus in en ontwaakt door den prikkel

van 't zonlicht direct of door inlermediair van de dieren.

De tegenw^oordige wijze van leven van de o\ergroote meerderheid

der meusclien doel de vraag opkomen of de behoefte aan slaap

\an den mensch, in den strijd om 't iiestaan, ook gedeeltelijk of

geheel kan worden c)\ erwonnen, daar we weten dat ci'felijke eigen-

schappen kunnen verdwijnen, als zij in dien strijd niet meer nnltig zijn.

Gedeeltelijk is deze behoefte reeds dooi' \elen overwonnen; tal-

rijke niamien zijn nachtdieren, slapen over dag slechts kort en ande-

ren lilij\en gc'/.ond met een slaap van 3 a, 4 nren in de 24.

Of de slaaji in latere geslachten geheel kan verdwijnen is niet

met zekerliekl (e zeggen, omdat wij zijn beteekenis niet kennen in

den strijd om 't bestaan, in verband met een korteren en langeren

levensduur en ook omdat wij niet weten of in ons organisme in

aansliiiling met en afhaid<elijk van de wisseling van dag en nacht,

een of ander plivsk)logisch proces werkzaam is.
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De iiKMiscIi is eohtei" het cenisc o|t de opjiei'x lakte levende, wezen

dal /.ieli iiK'l Iciiustliêlit oiiaf'liaiikelijk kan maken \aii den un(k>i--

iianji' der zon en dus x-oorldui-end di' meest intense [jrikkels op liet

zenuwstelsel kan laten inwerken, zoodal op hel le.iienwooi'dig- slaml-

jpuul lier wetenseliap de moiielijkheid niet kan worden ontkend, dat

in de verre toekomst een van den menscli afstammend geslacht zal

le\ en met een dan waarsehijnlijk korleren lexensduur der individuen,

tlat de liehoefte aan .slaap lieetl oxcrwonnen en zoo openl (-Ie kennis

van de primaire ooi'zaak van den slaap in de natuur, een vergezicht

o|) zijn \erdw ijuen bij den menseh, die eeliler om de bekende redenen

zijn eerste levensweken nooit in wakenden toestand zal kuimen

doorbrengen.

Leiden, Juni 1903.

Scheikunde. — De Heer C. A. Lonuv dk Ijkuyn' l)iedt mede namens

den Heer C. L. Jungius, cene mededeeling aan (wer: n De

toestand viin /u/dr<tteii r<in nil'li'l.^idfant 'ui nietIii//idcii/io//si-/ie

o2Jlosginy"

.

1. Het is bekend dat de oude \'raag naar de '\erhouding' ^'an een

opgeloste stof tegenover het ojdosmiddel in tweederlei zin is beant-

woord. Terwijl eenerzijds, vooral in de laatste jaren, de meening is

verdedigd dat het oplosmiddel alleen als 't ware als eeji verdniniing.s-

midilel werkt dat de opgeloste moleculen gescheiden houdt zonder

met deze in engere verbinding te treden, is anderzijds vastgehouden

aan de opvatting dat de moleculen der opgeloste stof wel degelijk

min of meer vast aan 't oplosmiddel zijn gehecht. Door de ontwik-

keling der jonentheorie is, vooral voor oplossingen van zouten (of

zontlndraten) in water, de eerste beschouwing meer op den vooi'-

grond getreden. Anderszijds moet worden ei-kend dat voor het beslaan

van zouthydraten als zoodanig in een waterige oplossing toch ook

ninnner strenge bewijzen zijn bijgebracht, al ligt het voor de hand

aan te nemen dat in onlossim'-en, waariul hvdraten krislalliseeren en

die met hjdraten in evenwicht zijn, deze laatste als zoodanig reeds

tot een zeker bedrag aanwezig zijn.

2 Men mocht nu verwaciilen dal de sindie van oplossingen \an

zonthydraten in een ander oplosmiddel als water nusschien lol hel

o[)heklereii der gestelde . vi'aag zou kunnen bijdragen. Met hel oog

daarop had een tiental jaren geleden een onzer ') zich reeds bezig

^) LoBRY DE Bruy.v, IlaiHleliiigcu 'k' Naliiui- ('11 (ii'iii't'skiiinlii;- Congres, tico-

ningcii, ISiOÜ, [). S3.
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gehoiiili'ii mot hopalinjii'ii \aii de lc(i(>l<|iuiil>\erliooj'iiig' door' eeiiige

liydraU'ii van iiiUkclsiiltaal in alisoliilen nicllivIaU-oIuil o|iij,x'lo,sl, ver-

ooi'zaaUl. l)v Noorloopige coiiolnsie toen gvlrokkeu had cv toe ge-

\oei-d aan Ie iienicii dat oen /.oker doel van 't water (ongeveer drie

niiil. aan liet NiSO^ geliondcn zou lilijveii.

Er was toon ter tijde liij hol horekoiion dor resnltalea van de

proeven niet rekening gehouden niet ocnige iaotoron, waarvan hot

belang in 18U2 onitokond was of minder werd gevoohl, met name

hot voorkomen van oioctroivtischo liissocialie ook iu alcohoiischo

o|)h)s.sing en don invloed van eon oiigoioste \lnchlige «lof op do

kook[)unlsvorliooging. Om <lozo roden worden do proeven \ an

vroeger op nionw lioi'okend on Ion dooie aangevuld.

3. Er word nu, mol hot oog o|) het laalslo jiuiit, aangevangen

mol hel bepalen dor kookiiunisvorandorini;- wolko kleine hoeveel-

hedoii water in alisoluton methvlaloohol teweeg brongl. Hierbij wi-rd

liet volgende resultaat verkregen. (Barometer eonstaiilj.

CllfiH.
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met de hvdraten NiSO,, 6 aq. rr en Ni S(^,, 7 aq.; een enkele bopaliiiir

wevd gedaan met het Ni SO,, :{ aq. 8 ("H,OH.

De wijze waarop de i)ei'ekeninu- \\'er(i uitjii'\(iei-il hlijki nii liet

volgende voorbeeld; hierbij stelt .r het aantal mol. waler \iior dat

van het liydraat is afgesplitst ').

59.9 gr. CH,()H, 0.7723 gr. NiSO, 6 aq.

i^niol. kpt. verh. v. meth. alc. 8.8. Mol. gew. NiSO, 6 aq. = 2(i2)

waargenomen kookpuntsverh. ^O".!»].')

kpt. verh. berekend als al liet water gebonden was gebleven :

0.7723 100
X X 8.8 = 0°.043

262 59.9

kpt. verh. door afgesplitst water = 0°.122

Hiermee komt overeen een watergehalte van de oplossing van

:

0,122 ,

0,281 '°'

Per mol. opgelost liydraat is dns afgesplitst

0,122 262 1
.V — ~ X 0,599 X -^ X — = 4.9 mol. H,0.

0,281 0,7723 18

In volgende proeven werd gevonden:

Methylalc.



n. liiilicn 1111 in (iiiLicxeer crii-iirdcciiliue oplossingen van liydralrn

\aii iiikl<i'lMiilaal in nifllivlalcolioi, nie(tegcnstaanile de iiniolc vcr-

dnnninu', een mol. water aan liel zont nog- gebonden l)lijrt, daar mag

iMcii, naar lid ons \oorkoiiil, hel ais /.el<cr licsclioiiw en dal in

walei'ige oi)i()ssing(!n zulks ook liet geval is. En zoo konil men, n\cr-

gaande tot geeonc(Milreerde en verzadigde oplossingen van li\ dralen,

lot de opvatting dal hel zonlnioleenul mei de watermoleculen in

een min ot' meer vaste Itinding ti'eedl en dns liydraten (meerdere

gelijktijdig) reeds als zoodanig \-oor een zeker bedrag aanwezig zijn

in de oplossingen waaruit zij kristalliseeren. Blijkbaar lieerselit in

een dergelijk svsteem een hoogst geeomplieeei-de cvenwiehtslocstand.

\'()or eenige jaren lieel'l l'it kkiünc; dooi' \ riespnnlsiiepalingen \an

oplossingen van zwavelzuur (van versehillende eoneeniratie) in ijsazijn,

bewezen dat water voor een be|»aald bedi-ag aan het zwavelzuur

gebonden blijfl.

Scheikunde. De lieer (', A. T.obkv dk r>nrYN biedi mede

namens den Heer C L. .)rN(ars eeiie mededeeling aan o\er

:

itllft i/i'/('k/iiii/srn-inO(/('u run hi/clrd/oi run iüJiki'/.sii./f((iit in

metlujla Icoholische oplossiini
'

'

.

l>e bejtaliug \an het geleid ingsvermogcn \an liydraten \an nikkel-

snliaal in nielhy lalcohol opgelost was om twecderlei redenen \aii

belang. \Doreerl om na te gaan of de toestand \'an de opgeloste

stof" na korter of' langer lijdsv^erloop zieh al of niet wijzigde; in

do tweede plaals om, in xci'band met den inbond der Aorige mede-

deeling, zoo mogelijk Aast Ie stellen, tot welk bedrag elcctrolytische

di.ssoeiatie van liet zout optreedt.

'J. Wat hel eerste punt befrefi zij herinnerd aan liet verschijnsel

dal. na 't oplossen van de vitriolen (van ("n, Zn, Co, Mg, Ni) in

absoliilen melliylalcoliol, de gevormde oplossingen (sommige snel,

andere langzaam) lagere hydraten of gemengde alcoholhydraten afzet-

ten ') ; uit de oplossing van Ni SO^ 7 aq. of Ni SO^ 6 aq. « kristalliseert

bij\ . na eenigen tijd Ni SO, 3 ll„ 0.3 ('11, ( ) uit. Nu was de mogelijkheid

niet uitgesloten dal. na het oplos.sen, het hydraat met eene zekere

snelheid water verliest en met melhylaleohol zich verbindt en er

dns niet oogenblikkelijk een bepaalde stationaire toestand optreedt.

Was zulks het geval dan moehl men verwachten dal die wijziging

1) LoBRY DE Brutn, Recucil, 11, 112 (1892) en Handelingen 4e Naluui- en

Geneeskundig Congres, Groningen 1893, p. 83.
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iii iloii toestaiul der oplu^isiii^' zicli zon verraden o. a. door cene

verandering in het geleidingSN'ermogen.

Bij de uitvoering der proeven werd nu liet geleidingsverniogen

eerst zoo spoedig mogelijk na het oplossen (na + 7 min.) bepaald,

vervolgens een deel der oplossing (welke ongeveer 5 "/„ \an het

zout bevatte) bij gewone temperatuur bewaard of gedurende 15 min.

gekookt. In het laatste geval werd na het koken de oplossing ge-

bracht op hetzelfde gewicht. In geen dezer gevallen werd ecne ver-

andering van het geleidingsvermogen waargenomen. Zulks gold ook

voor de mcthvlalcoholische oplossingen der \itriolen van koper en

magnesium. De laatste vertoont de eigenaardigheid om bij verwarming

op 60° troebel te woi-den en bij afkoeling weer helder; het Ideek

ook hier dat na verwarming op 60" ged. 7 min. en daaropvolgende

bekoeling het geleidingsvermogen niet was gewijzigd.

Uit deze proeven kan dus de conclusie getrokken worden, dat hoogst-

waarschijnlijk direct na het oplossen der vitriolen in methylalcohol

een stationaire toestand is ingetreden en dat het uitkristalliseeren

soms na langen tijd \an lagere hvdratcn of van alcoholliydi'aten als

een vertragingsverschijnsel moet beschouwd \\(>r(loii.

2. In de tweede plaats werd nu het geleidingsvermogen bepaald

van NiSO,, 7 aq., Ni SO^ fi aq. a, Ni SO,. 3 aq. 3 CH^O en Ni SO,

1 aq. in alwoluten methylalcohol opgelost en bij afnemende concen-

tratie. Zooals opgemerkt werden deze bepalingen verriclit met het

doel de mate der electrolytische dissociatie van nikkelsulfiiat in

nietliylalcohol (met het oog -op den inhoud <ler vorige mededeeling) te

leeren kennen. Vroegere onderzoekingen, \ooral die A'an Carrara,

liadden tot het resultaat gevoerd dat, althans bij zouten uit eenwaar-

dige ionen samengesteld, de electrolytische dissociatie zeer belangrijk

is, in vele gevallen ongeveer '/, a '/^ van die in waterige oplossing.

Voor zouten met één tweewaardig jon is het geleidingsvermogen

in methylalcohol belangrijk kleiner ') ; dat Aan zouten uit twee twee-

waardige jonen samengesteld is, naar wij meenen, in methylalcoho-

lisclie oplossing niet onderzocht.

De proeven zijn genomen bij 18° volgens de gewone nielhode

KoiiLKAiscH-OsTWALD; de metliylalcoliol (sp. gew. 0,7937 bij 18~) werd,

na toevoeging van wat zwavelzuur, nog weer gefractioneerd; de //'s

zijn gecorrigeerd \oor het nog geringe eigen geleidingsvermogen \aii

den alcohol.

Met Ni SO^, 6 aq. « i,s in ééne serie als verdunningsiuiddcl gobrniki

de zuivere methylalcohol, in een tweede serie een alcoliol van hel-

1) GoFFETTi, Gazz. Chim. 33, 56.
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zelfd(^ waloi'üolialtc al> dooi- 1ifl (i|)l(issoii \aii lid livdcaal (Uitstaan

was. Dl' iiii'tlivlalc(ilii)l uciiniikt \ii(ir de iprocl' iiicl \iS(),. I ai|.\\as

nop \\ i'(,'i- opzotlclijk \aii \\al<'r\ij kdiicrsiillaat aruiMlisIclIrcril.

In (\o vo1ü:pii(Ii' lalifl /,ijii de n'-nllati'ii ilcr iiiftiiiucn \-i'rc('iiin(l :

Ni SO., G aq.

Watcrvrij

CH.nii

NiSO, (i:ii|.

Cl|.; 011 llR't

I.liCi vul.

"/„ II. ".

A ^

Ni SO., :? M.

Wiitcrvrij

ril. oii'

A 14

Ni SO, 7 aq.

W'atiTvriJ

l'll:: (III.

I

14 \ S IJ.

Xi^'0, 1 ;iq.

AVatcrvrij

('II;., Oll,

!

14
1

-ift

8

lö

'.V2

M

256

512

1024

2048

4006

;i 22
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Scheikunde. — Do Heer Lobry de Bkuyn biedt eene mededeeling

aan over de vraag:
i, Voeren de jonen tjedurencle de electrolyse

het ojj/o-siiudde/ mede f"

Het is algemeen bekend dat het gedrag der elcctrolyteii in oplossing

in meerdere opzichten nog niet is opgehelderd. Met name zij lierin)ierd

aan het feit dat sterk gedissocieerde electrolyten de verdunningsvvet

van OsTWALD luet \'olgen. Met het oog hierop heeft H. Jahn voor

eenigen lijd eene theorie ontwikkeld, waarin hij deze //afwijking" op

eene \visselwerking der jonen onderling. terng voert, terwijl Nernst ')

daarenboven eene werking tnsschen de jonen en de niet gedissocieerde

molecnlen aanneemt.

A priori nu seiieen de mogelijkheid niet bnilenge.sloten dat de jonen

op de moleculen van het oplosmiddel eene Averking uitoefenen, die

tot resultaat kan hebben dat zij bij de electrolyse het oplosmiddel

medenemen. Indien zulks het geval bleek dan moest hiermee bij de

stuilie \an hel verschijnsel der electrolyse rekening worden gehouden.

De vraag nu of de jonen gedurende de electrolyse een of meer
moleculen van het oplosmiddel meevoeren kon uit den aard der

zaak aan oiilossingen in water alleen niet \vurden nagegaan. Echter

wel bij oplossingen van een electrolyt in mengsels bijv. \an water

en methylalcohol. Indien toch een der jonen een der oplosmiddelen

meevoerde, moest zich dit verschijnsel openbaren door een verschil

in de verhouding tnsschen de twee oplosmiddelen aan de kathode en

anode, zoo wel bij \ergelijking onderling als met de oorspronkelijke

oplossijig •').

Bij het onderzoek nu werd gebruik gemaakt van een apparaat

ter bepaling der transportgetallen van jonen \an gewone constructie

(inhoud 150 cc.m.) ; een enkele proef werd uitgevoerd met een

grooter model [iidioud 450 cc.m.]. Als oplosmiddel werd methyl-

alcohol -f- water gel)ezigd van drie verschillende concentraties.

Als electrolyt werd eerst cnprichloride gebezigd; toen deze stof

\oor het doel miniler goed bruikljaar bleek (door \-orining van

cuproehloride) werd zilvernitraat genomen. Dit zout was voldoende

ij Z. ph. Gh. 36. 458, 37. 490, 38. 125. Ibid. 38. 487.

'^) Toen met de uitvoering der proeven reeds was begonnen deelde Prof. Auegg

mij mede dat Prof. Nernst met hetzelfde doel vroeger reeds proeven liad genomen

waarbij hij water -|- manniet als oplosmiddel had gebezigd. Deze proeven, die

alleen in de Götlinger Nachiichlen [1900. 68. e. v.] waren beschreven hadden niet

tot eene defhiitieve conclusie gevoerd ; zulks werd mij door Prof. Nerxst bevestigd.

Ook J. Tr.wbe (Cheni. Zt. 1902, n''. 90) acht het mogelijk, dat elk jon met één

mol. van 't oplosmiddel labiel verbonden is.

11

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. Xll. A". 1903/4.
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in ile waterige inetlivlalcoliol oplosbaar vn hlock ook gedurende de

elecirolvse op den alooliol niet in te werken. De eleetroden waren

van zilver; de katliode was in lirl hoogst gelegen heen van (]Qn loe-

stel geplaatst, de anode, waarouiJKMMi de concentratie van het /.il-

vernitraat toeneemt, in het andere. Door de in een waterbad geplaatste

toestel werd de stroom (vuii 70 voH spanning) üednrendo 'i a 4 nnr

geleid; door een niiliiamj)ère-meter werd de slroomst(M'i<le be|)aald.

Door afzonderlijke proeven was vastgesteld dal door afdestilleeren

de metlivlalcfiliol zeer nauwkeurig kon worden i)epaald. De te

analvseei-en vloeistof' (25 c.c.ni. van de kaliiode en anodej werd niel

25 c.cni. water gemengd en van dit mengsel 25 e,cm. in een ge-

wogen maatkolfje met groote voorzorg o\'ergodistelleerd. Verder \\erd

door titratie liet ziivergehalte vastgesteld en hel aan de katliode af-

gescheiden zilver gewogen.

Uit de thans volgende liijzonderheden iler ])roeven kan de con-

clusie worden getrokken dat (onder de omslandiglieden ^vaaronder

werd gewerkt) van een medevoeren van liet oplosmiddel door de

jonen geen sprake is.

Vooraf werd nog vastgesleld dat liij het oplossen van Ag NOj in

verdunden nietliylalcoliol het volume der vloeistof zich bijna lüet

wijzigt

:

Metli. alc. van 25 gew. pCt,

Gewicht maatkolf na afdist. uif oplosnuddel 36.838

1 1 -vTz-v 1 36.8 (

2

// (/ II II n oploss. V. n. AglsO,
yp, ^r-q

1. Meth. ale. van 25 gew. jiCt. Klein apparaat. Stroom gem. 0.3(5 amp.

Tijd: 3'/, u. Zilver aan .Ie katliode: 4.50 gr,

Coiic. Ag NO, voor de proef: normaal.

,

,

. ^j,. . ,. \ anode 1.30 n.
( onc. AgJSO, na de in'oet , , , ,^ ^ ,^ '

'

/ kathode 0.54 n.

r, ,, ,f «,.
, ,, 1 opl. aan anode 36.876

(Tew. maatkolf na atdistell. '
, , , ^^ r.r.^

( I, ,1 kathode. 36.875

IJ. Metli. alc. van 35 gew. pCt. («root apjiaraal. Stroom gem.

0,32 amj), Tijd: 4 n. Zilver aan kathode: 4.1 gr.

Conc. Ag KOj voor de proef: normaal.

l anode 1.37 n.
Conc. Ag NO, na ,1e proef

^ ^_^^^^^^^^ ,, .,^
^^

ioorspronk. ojil. 36.498

0[)1. aan anode 36.508

„ „ kathode 36,503
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III. Metli. alc. \an 64 gew. pCt. Klein appamat. Stroom gem.

0.15 aiiip. Tijd: S^/^ u. Zilver aan katliode : 1.80 gr.

Cone-. AgXOj voor de proef: normaal.

,, . -...v , ,. ( anode: Ag NO, uitgekrist.
Conc. Ag NO, na de proet

, , , f^^«° ^
I kathode 0.73 n.

( oorspronk. opl. 35.100

Gew. maatkolt" na at'disleli. : opl. aan anode 35.100

' „ „ kathode 35.094

Men berekent nu gemakkelijk dat, indien bijv. elk Ag- of NO,-

jon een mol. van "t oplosmiddel had medegenomen men per 4 gr. Ag
aan de anode of kathode een toe- resp. afname aan water van 0,6

a 0,7 gr., aan metliylaleoliol van + 1.2 gr. had moeten vinden. Zulks

zou de analyse duidelijk hebben geleerd, ook al was door ditfnsie dat

bedrag lielangrijk verminderd.

Aan de heeren a.ssistenten C. L. Jungiüs en S. Tymstra breng ik

mijn dank \oor de hulp bij de uitvoering der jn'oeven verleend.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt mededeeling no. 5

aan : ,/Over intramoleculaire verschuivingen": C. L. Jcngius, De

wederzijdsclie omzetting der twee dereolsomere methyl-d-glu-

cosiden".

1. Toen in 1893 Emil Fischer ') de glucosiden der alcoholen ont-

dekte en voor deze stoiï'en een formule Aoorstelde die door hem van

de glucose-formule van Tollens ^vas afgeleid, n. m.

CH3O—CH—CHOH—CHOH—CH—CHOH—CH.OH,
I _ O 1

vestigde hij er de aandacht op dat, wegens het optreden van een

nieuw asymmetrisch koolstofatoom, er twee stereoisomere glucosiden

bestaanbaar zouden moeten zijn. Deze twee isomei'en zouden dan

vergelijkbaar zijn met de toen ter tijde bekende twee pentacetaten.

Ongeveer een jaar later gelukte het aan Alberda van Ekensteln ')

dit tweede isomecr, het i?-melliyIglucosidc, te verkrijgen. Het bleek

hem dat, indien de reactie tnschen glucose en methylalcohol [met

zoutzuurgas als katalysator] tot stilstand werd gebracht op het oogen-

blik dat al de glucose als zoodanig was verdwenen, de twee isomeren

beide aanwezig waren, de «-vorm in de grootste hoexceliieid. Door

gefractioneerde kristallisatie konden zij worden gescheiden. Verder stelde

1) Blz. 26. 2400.

2) Recueil 13. 183.

11*
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hij \ast dat de (i-vonii door iiiellivlalcolii>liscli /.oui/.uui- in de «-vonn

overgaat; indien men dan ook de reactie langen tijd doet doorgaan,

kan men waaniemeii dal om lei' toename der draaiing [de [«]i van

de «-isomeer is + J-58°, die van de ,i-ibomeer—82 ] iiel ;?-metliyl-

gluooside meer en meer \ed\vijnt.

De /J-isomeer scheen dus de metasialiieie. de n de stabiele vorm.

De waarnemingen van Aliserua \oeren tot de oiixattiiig dat liier,

evenals in zoovele analoge ge\ allen, de z.gn. mela^labiele vorm het

eerste product der reactie is, en de isomeer vervolgens daaruit

ontstaat.

liet was nu van belang de omzetting van liet eene isomeer in

liet ander nader te onderzoeken, met hel oog zoowel op hare snel-

heid als op de factoren die imloed er oj) uitoefenen. Door een

dergelijk onderzoek kun alliclil <lc meening, door Emil Fisciier

nilgespi'oken '), dat n.m. het glucosedimethjlacetaal CH, OH-(CHOH),

CH(OCHs)' het tusschenpi-oduct zijn zou bij het ontstaan van de

twee glucositlen, norden getoetst. Dit acctaal is een stroperige stof,

die bij de inwerking van methylalcoholisch zoutzuur op glucose als

eerste product optreedt, niet reageert met phenylhj drazine of Fehling's

proefvocht en door warme, waterige zuren buitengewoon gemakkelijk

weer in glucose wordt omgezet ; zij Averd echter niet zuiver vei--

kregen en niet geanalyseerd. Daar dit als het dimethylacetaal

beschouwde lichaam bij verwarmen met mcthylalcoholisch zontznnr

in de beide glucosiden overgüig, die onrzetting echter niet volledig

was en ook, uitgixande ^•an een der twee glucosiden, de twee andere

stofleu werden \erki-egen, nam Fischeu aan : ,/dass der Yorgang welches

vom Acetal zum Glucosid fidirf, uudcehrbar ist, dass ferner die

Yerwandlung der Glucoside in einander ül)er das Acetal führt und

dass mithin die drei Verbinduiigen als Factoren eines Gleichgewieht-

zustandes resuitiren". Het «-methylglucosid is dan altijd in de grootste

lioeveelheid aanwezig.

2. ^lijn onderzoek nu lieeft tot de volgende resultaten gevoerd.

Gaat men uit eenerzijds van zuiver «- anderzijds van zuiver

j?-methylglucoside ') dan komt in beide gevallen de HCl-houdende

metliylalcoholische oplossing tot éénzelfden evenwichtstoestand, met

« en ji naast elkaar. Na veiwijdering ^•an het HC'I met PbCO, en

verdampen van 't oplosmiddel, bleef een kristalmassa achter, die

uitgetrokken werd met azijnether. Bij verdamping bleef daaruit

ï) Ber. 28. lUC.
-) Ik heb aan de welwillendheid van den Heer Alberd.\ van Ekenstein een

zekere hoeveelheid dezer twee stolfen te danken.
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slechts oen uiterst geringe hoeveelliei<i van een niet Icristalliseerbaar

product ovei- [hoogstens 10 nigr. uil 2.5 gr. ^(-ghicosid] dat wellicht

liet dimelhvlacetaal van Fischkr kan zijn, De concentratie daarvan

is dns in elk geval uiterst klein in vei'gelijking met die der beide

glucosiden.

3. Uit de draaiing der evenwichlsoplossing laat zich berekenen,

dat daarin 77 "/„ van 't glucoside in de «, 23 "/„ in de ,?-vorm aan-

wezig is.

Vervolgens kan uil de verandering der draaiing niet den lijd,

de snelheid worden afgeleid, waarmee deze wederzijdsche omzetting

verloopt. Het blijkt nu dat hier de formule voor eene niet volledige

mono-moleculaire reactie ^'an toepassing is:

^ = ^-(«-.r)-A'(a' + .r) ')

at

[ii en //' zijn de concenlralies der beide glucosiden op 't oogenblik

dat men 'I verloop gaat meten, k is de hoeveelii. omgezet na den tijd t.~\.

Door integratie geeft deze formule

k -f-
^' = — Ig ——-—

;

t .T.^— .«

Il' is de totale hoeveelii. omgezet van i = ü tot t = cc .

GO O
/•

-f- k' nu bleef gedurende de reactie, hetzij uitgegaan werd van

,?- of van «-glucoside bevredigend constant en voerde in beide gevallen

idt lietzelfde getal. Bij een J.34 norm. opl. van HCl in niethylalcohol

weril \()or l -{- k' bij 25° gevonden 0.0051 ;
(de tijd in uren uilge-

druktj ; ile omzeiling gaat dus bij die HCl concentratie nog vrij

langzaam ; hel evenwiclil is practiscii na ± 20 dagen bereikt.

4. Het resultaat der snelheidsbepalingen viiult uu zijn meest een-

voudige uitdrukking in de opvalling dat de reciproke omzet ling der

twee isomeren een intramokn-ulaire verschuiving voorstelt, aldus:

t'.t^ii. Het intermediair optreden van het acetaai is onwaarschijnlijk;

men zou dan de reactie heblien : «^ acetaai ^ ,?, waarvoor de snel-

heden waarmee it resp. {i \erdwijnl en (i resp. « ontstaat worden

uemctcn. Zij zou voldoen aan de formule voor de omkeerbare niono-

uioleruhiire omzettingen indien het acelaal zich met onmeetbaar groote

snelheid in ,J resp. « omzette.

Door afzonderlijke proe\e werd getracht deze vraag nog nader op

te helderen. Slel dat het mechanisme der omzetting inderdaad is

:

«-ulucnsi(h' ~Z acelaal 7^ .i-til ucoside

Deze formule is liel eerst diior Ivistiakowsky toegepast bij do estrilicalic.



( 164
)

diiü had men hier l\\ee e\cii\\ ichHreaclii-s waarvoor \ier siielheids-

constanten bestaan.

^'i voor «-g'liic. -^ acelaal, /'i \(ior acctaal -^ <(-ü1uc.

/<'! II i* // —*
// n 2 II II

—^ (^ II

Daar nii, zooal.s reods medejiodoekl is, was jiehlokon ilal hij hot

evenwicht liet aeetaal nagenoeg niet voorhan(hMi is, ligl dus voorde

twee evenwicht sreacties de grens zeer diciit hij de l\\ec ghicosiden

;

X', -!•,'

hieruit xolgt dat de \ eriioiidingen en zeer groot moeten /.ijn.

Zidics is alleen mogelijk indien ól' /l\ en k.^ /eer klein zijn, d. w. z.

de omzetting uitgaande van de heide ghicosiden zou uiterst langzaam

moeten verloopen (>{ /', en /', moeten zeer groot zijn : il. w. z. liet

acetaai moet buitengewoon snel in de beide ghicosiden zicli-omzetleii.

Uit de reeds medegedeelde resultaten der suelheidsbepalingen volgt dal

de eerste mogelijkheid niet bestaat; om nu de tweede veronderderstel-

ling te toetsen werd volgens Kischk.k's voorsciirifi hel niet kristallisee-

rende lichaam, door hem onder voorbehoud als het mogelijke dimethyla-

cctaal \'an glucose opgevat, bereid. De stroo|) door uittrekken met azijii-

aether verkregen, was links draaiend [zij reduceerde echter Fkhlino's

proetVoeht nog een weinig]; zij ^veld in '2 X norm. metin lalcoho-

lisch zoutzuur opgelost (± 2,5 gr. op 25 cc. m.) en de verandering der

draaiing bij gewone temperatuur nagegaan. Deze nu l)leek geenszins

bijzonder Miei te verloopen.

Draaiing: / == O — 1°.0 t

= 12 min. +()°.7

= 2 uur -\- 5°.

5

Alles te zanien genomen moet hel als zeer onwaarschijnlijk worden

beschouwd dat de stroperige stof [misschien het acetaai] als tusschen-

product optreedt bij de omzetting j?-^ «-glucoside. De sporen van

een stroop die werden gevonden iiciiben dan aan eene Itijreaclie,

welke het herkennen van hel lioolilproccs niet verhindert, hun ontstaan

te danken.

De conclusie moet dus veeleer zijn dat de iilucosiden zich (hreel

in elkander omzetten.

5. De vraag, welke het hier geldt, zou met volkomen zekerheid zijn

opgelost indien de reciproke omzetting van « in (i in een ander oplos-

middel dan luetiivlalcohol werd waai'geuomen. Nu zijn deze glucosiden

l)elialve in water, alhseii in aethylalcohol een weinig oplosbaar. Daar

waterig zoidzunr Sjilitsing in de suiker en methjlalcohol veroorzaakt

werd het gedrag van aethylalcoholisch zoutzuur bestudeerd. Ook in

19
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dit oplosmiddel bleek de omzetttig te verloopen volgens de formide

voor omkeerbare moiiomolecidaire i'eactie's geldende, terwijl dezelfde

grens bereikt werd als liij 't gebrnik \an niethjlalcohol als oplos-

middel ').

G. De concentratie aan zoutzuui- welke noodig is om de weder-

zijdsche omzetting der isomeeren met meetbare snelheid te doen

\erIoopen is vrij groot ; veel grooter dan bij de meeste katalytische

reacties het geval is. De mogelijkheid blijft dus niet uitgesloten dat

liet HCI op een of andere onbekende wijze aan de reactie deel-

neemt. Die opvatting wordt gesteund door den sterk vertragenden

invloed van water op de wederzijdsche omzetting.

Bij een HCl-conc. van 1.07 norm. moet k -\- k' ongeveer 0.0040

zijn. Bij aanwezigheid van 1 mol. H^O op 1 mol. HCI. [d. i. van

dtz 2 vol. "/„ water] in de oplossing, bleek /: + /' te zijn gedaald tot

0.0012. Werd op 1 HCI 5 H, O toegevoegd, [d. i. ± 10 vol. 7„],

dan \erliep de omzetting slechts uiterst langzaam, k -\- k' = 0.0001
;

ook werd in dit geval reeds een weinig glucose gevormd.

1 ,^._

Eindelijk wijzen de constanten, die volgens de formule -l-

voor verschillende HCl-eoncentraties berekend zijn, op een sterkere

toename \an Ie -\- k' met de HCI. conc. dan volgens een\'0udige

evenredigheid :

Normaliteit IIOl k 4- i'

k
-f-

k'

norm. MCI

1 34 (in CH.,OH)



( 166
)

liCl-lioudc'iRleii iiii'llivhilruhol, hui^v.aaiii haar draaiiiij;' \criiiiiiilert

zonder dat niannosc ontstaat. Het li,i>l voor de hand aan te nemen,

dat (lil zijn ooizaak Uovït in gedeeltelijke onizeltiim in een ,j-isoineer,

dat wellicht ook geïsoleerd zal knnnen woi'den.

Deze onderzoekingen worden voortgezet.

Ofijan. r/tmn. Lnhor. d. Univ. AiiiMerdniii, Jnni 1903.

Scheikunde. — De Heer Lohkv he Brlyn biedt eene niededeelijig

aan \an den lieer S. Tumstua Bz. : uDe ekctrolijtischi' yeleid-

baarheid van oplo^.migen van natrium in meni/xels van aethi/l-

of metliyhdcohtd -j- initcr.

In zijne studie o\er de suhslilidicsiieiiicid \an eene nifrogrooji in

o- en y/-dinilrulicnznl dooi' een oxyalkjl') komt Stecjkk tol liet resul-

taat, dat de reacliecoiistanten voor hel (/-dinitrobenzol en de, Iwee

aleoliolaten Na ( )C.,Hj en Na OCH, niet veranderen door verdunning,

noch door toevoeging \an een Na-zoul. Daarentegen worden deze

constanten bij de i'eactie der aelliervorming grooler bij verchmning,

zooals Hecht, Conrad en Bkückner bewezen, en kleiner door toe-

voeging van een Na-zont, z(»oals Steger aantoonde.

LoHRY UE Briyn wccs er reeds toen op. dal hel noodzakelijk zon

zijn, ile geleidbaarheiil \an Na Ot'.Jl. in alcoholische oi)lo>sing te

onderzoeken.

Bij een voortgezet onderzoek o\ ia- den imloed van het water op

de substitntie van de Nüj-gi'oeji in «'-dinilnilKMizol (hxtr een oxxalkyl ')

en op de aethervorining ') bleek o. a. -.
1". dal de snclheidscoëlliciënlen

dezer reacties conslaukai ble\en, wanneer men walei- toevoegde lot een

bedrag van 50 gewichlsprocenlen ;
2'. dat de toevoeging van walei'

de reactiesnelheid van NaOC^IIj deed verkleijien, daai'eidegen die

van Na OCHj deed vergrooten (althans in den beginne, want later

gaat de .snelheid weer kk-iner worden); W'. dal in water-alcohol

mengsels, waai'in Na is opgelost, de jialriumalc(ih(ilaten nog aanwe-

zig zijn.

Deze laatste conclusie lijkt op 'l eersie gezicht bevreemdend. Toch

bestonden er reeds oiigavcn, die mei i-echl deden \ermo(Mlen dal in

eene waterig-alcoholisclie oplossing \an nalrou ook Na(K',^lI. aan-

wezig is. Henru^ues ') loonde b.v. aan, dal bij de verzeeping van

1) Dissertatie, Amsleidain, l.S'JS. Receuil 18, 13. (IS'.IÜ).

^} LoBRY DE BuuYN CU Alph. Steger, Receuil 18, 41.

') LoBRY DE BnuY.N en Alpu. .Steger, Receuil 18, üll.

') Z. f. angew. üii., 1898, 338, 6'J7.
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vetten door waferig-alcoholisclie natroii niet de vetten door het Na OH
worden ontleed (terwijl dan de aleoliol slechts de rol van oplob-

niiddel zou spelen) maar dat zich primair de aethylesters der vetzuren

vormen. 0)k de bekende BviiiAsx—ScHOTTEN'sche reactie voert tot

een zelfde opvatting.

Een drietal jaren na het verschijnen der bovengenoemde verhan-

delingen onderzocht Lulofs ') de inwerking ^an natriumalcoholaat op

chloor- (broom- of jood-) dinitrobenzol (1,2,4), en ging den invloed

na der vei-dnmiing zt)0wel met alisoluten als met waterigen alcohol.

Hierbij bleek o. a., dat de i-eactieconstanten wel een invloed (Ier

concentratie ondervinden, wat bij Stkger's proeven niet het geval

was; de vermindering der concentratie doet de constante stijgen;

toevoeging \a\\ een zont met gelijknamig ion, b.v. Na Br, doet de

constante, zoowel in absoluten als in verdunden aethylalcohol, kleiner

worden. Ook hier bleek weer het water een invloed uit te oefenen,

zoodanig, dat bij aethylalcolud steeds daling der reactieconstanten

optrad, terwijl bij melhylalcoliol eerst eene stijging en daarna eene

daling zich \oordeed. Waarom dit alles zoo geschiedde, was niet te

verklaren.

Uit bovenstaande feiten bleek duidelijk, (en er werd in de genoemde

publicaties ook herhaaldelijk op gewezen), dat het noodzakelijk was,

de "•cleidbaarheid van natriumactiivl- cu meljjxlalcoholaat in alcohol-

watcrmengsels te bestudeeren. Oiu deze reden besloot ik deze studie

ter hand te nemen.

Een kort overzicht der resultaten is in de volgende tabellen en de

daarbij i)ehoorende graphische voorstellingen neergelegd. Eene nit-

\oerige beschrijving der [troeven zal later elders volgen.

Ik geln-uikte steeds als uitgangspunt oplossingen, welke nagenoeg

\ j normaal waren, bepaalde den weerstand daarxan en ^an de daarmee

l)ereide \erdunde oplossingen, berckeiule de fi's voor die verilun-

ningen en bep;\alde door interpolceren de jj's voor de verdunningen

van 1 molecnnl op 1, 2, 4, 8,.,.. 512 Liter. De proeven wci'den

alle gedaan bij eene temperatuur van 18°.

Oraphiscli zijn de getallen uit de iiieronder volgende tabellen \oor-

gesteld in Fig. I, II, III en l\, waar de it's als ordinaten, de loga-

rithmen der verduiniingen als aliscisscu zijn genomen. Door het

nemen der logarithmen kan de teekeniug worden iiigekrom[)en. De

aangegeven percentages der alcolioicn zijn gewichtsprocenten, door

picnometrische bepalingen vastgesteld.

[Men lette er op, dat Fig. III niel iii dezelfde maal is gmomen

') Dissertatie, Amsterdam, 1901. Recueil 20, 292. (1901).
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als F'v^. I ; daar de lijnen hij in("tli\ lali-oliol elkaar snijden, v.ow do

liffiiiir Ie zeer venvai-d worden, daainni is de uiaal der abscissen

N a I r i n ni i n A e I h y I a I e (i hol -\~ \V a t e v.

Alcoholge-
halte in

gowichts- 99.44 90.54 88.8r> 86.50 78 83 70 40 48.18 25.14
procenten. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt.

— 5.:W 0.800 l.TM 11.59 10.40 35.15 70.05
'i'=I

7.ti02 8.910 II 13 l'i.44 17.20 '23.59 43.59 80.98

10.30 11.99 15/17 10.87 22.44 29.70 .49.72 89 08

12.95 1'i.99 18.72 20.77 20.38 34 54 54.10 94.02

15.79 17.95 22.04 24.29 30.10 38.07 58.07 99.80

"„=32

",.=0-1

'',•="50 '-"••'•' •"^•^- '^-^ •^' ^''"'' ^^^'- ''^•'•^' ''•'''*' '" '^

u .,„ 3130 33 02 37.0-4 38.97 43.00 .50.81 O '(.5 4 112.0

18.92 21.21 25.27 27.00 33.48 42.19 01. 3V 103.4

22.18 24.53 28.59 30.80 30' 00 45.22 63.08 107 2

25.41 27.78 31.53 33.73 39.23 47 08 01.89 109.2

N a t r i n ni i n M e 1 h y I a I e o hol -\- W a l e r.

Al,.„li„l- 1(10 93.09 87.72 81.40 74.70 09.99 .59.97

gfhalti' pCt. pCt. pCl. pCt. pCt. jiCt. pCt.

21.49 22.77 23.89 25.72 27.85 30.21 33.48

.31.18 32.00 33.59 35.02 30 92 38.80 42.75

•40.38 40.97 41.21 41.97 43.43 45.20 49.01

48.13 47.90 47.03 47.24 48.36 49.93 53 00

.54.78 53.03 .52.07 .51.-41 52.37 54 04 57.33

00.77 .58.65 50.15 55.03 55.73 .57.30 00.47

05.97 03.08 .59.01 .58.13 58.08 .59.79 02 87

,"^,_,os W'^'-i fïG.98 02.02 00.28 01.00 02.07 04.99

-"«=2.50 "''"'" '"•"'•* ^'''•'^ ''-^- '^^ÖO ^''^•''^ ''''''"

•"y=l

",.•=4

•",,•=8

",=1G

",=,',2

•".•=04

",•=512 77.92 72. 'i4 00.49 02.99 03.72 04.55 07.01

Uit deze cijfers vol,<>t het helannrijk resnllaat, dal de nielhylaleohol

zich anders oedraaot dan de aethylalcohol. Vh de j^i'aphische xoor-

shdlinji'. I'^iji'. I\', (aaii^e\ende de xcranderiiitiiMi der fi's, n.l. der

ft,=i 1 .'«,=2 enz. met het walei'gehalte) ziel men dit direct, lüj de

f;asc<>ncentralie (/•=22) treedt er namelijk hij inelliylalcohol een

niiiiinnim op. Dit minininm is hij de hoogere concentraties nog niet

aan\\('zig, bij de grootere vertluniiingen wortlt het steeds duidelijker.
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Dit g-ebiod van liet ininiiiiuin nu liiil juisl liij die verdunningen

(r =: 22 en hooger), waarbij in do boven aangeliaalde proeven van

LoBRY DE Bruyn en Steger en van Iai.ofs is gewerkt, en tevens is

liet watergelialte \an den alcohol hetzelfde als dat, waarbij de genoemde

chemici het niaxinniin \aii rcacliesncllieid vonden, n.l. tnsschen 80-

en 60-procentigeii alcoli(»l. Er beslaal dus parallellisine tnsschen de

twee verschijnselen; voor niethylaicohol -f water -f- "i^trinm corres-

pondeert een maximum der reactiesnelheid met een minimum der

geleidbaarheid.

Deze proeven worden voortgezet tot zuiver II^O en ook uitgelireid

lot mengsels van aethyl- en methylalcohol.

Amsti'i'd'iin, Org. cliem. Lab. d. Univ.. Jniii 1903.

Scheikunde. — De Heer B.\KHns Roozeboom biedt eene mededee-

ling aan van den Heer J. J. v.vx L.v.vr : uOver de mogelijke

vormen der smeJtlijn bij hliiaire iiiene/sels van iaomorphe doffen."

I. Reeds meer dan eens is er op gewezen, dat het bestaan van

zoogenaamde „eutektische punten" bij smeltlijnen moeilijk is overeen

te brengen met de aanname van volkonien iwmorjjhie der beide vaste

komponenlen en van hunne mengsels. Het afbreken der \'aste

meiigingsreeks als in lig. 1 (zie de jilaat) zou alleen kunnen voor-

komen bij inodi.morjjhe stoffen; in het geval van isomorphe stoffen

zou noodzakelijk de mengingsreeks ononderbroken moeten wezen

als in lig. 2.

Nu onlangs Stortenbeker ^) zich wederom in gelijken geest uitliet,

was dit voor mij een aanleiding deze kwestie aan een uitvoeriger

onderzoek te onderwerpen. In het volgende hoop ik aan te toonen,

dat het afbreken der mengingreeks ook \ni volkomen isomorj}he stoiïen

zeer goed kan voorkomen. Men heefl daarbij slechts in het oog te

houden dat — speciaal in de ra.ste jihase — labiele toestanden kunnen

optreden, en dat het in alle voorkomende gevallen mogelijk is de

smeltlijn door het eutektisch.e punt heen. continu door te trekken.

Daarbij zijn dan slechts de stabiele toestanden, meestal boven hel

euleklische puni gelegen, voor verwezenlijking vatbaar, zoodat de

mengingreeks alleen praktisch ondcriiroken is.

Het denkbeeld van het doortrekken der smelllijii is reeds vroeger

door Prof. li.vKHiis Roozeboom geopperd, alleen de wijze waarop men

') Ueber Lückea in der Miscllung^^eille bei isonioiphoii Subslaiizen, ZeiUcbrilï

für Ph. Cli. 43, G29 (1903).
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zic'li dit moet denlcen, is in de figiuii- van eeii oudere verhandeling

van Stoutknbkker ') onjnist aangegeven.

De volgende l)esciiou\vingen vormen een verkort overzicht van een

uitvoeriger verhanileling, weliie elders ') zal worden gepuhliceerd.

II. Zooals ik reeds in een voorgaande verhandeling') aantoonde,

kan men voor de moleen luire thermodynamisehe [lotentialen der beide

kom|)onenten van een vloeibaar meng.sel — onder aamiame der

VAN DEU WA.VLs'sc'he toestandsvergelijking — de \olgende uitdruk-

kingen opschrijven:

,,, = .. ^^ e, T - (X-, + H) T loo T + "'''' + ETlo, (1 -..) J

,,, = ., - c, T - (k, -f /,•) T loc, r + "'^^~'''f + RTlog ..
\

waarin de verschillonde gi'ootheden de bekende, in het geciteerde

stuk aangegeven beteekenis bezitten.

Nu zal in het \ervolg, ter vereenvoudiging der berekeningen, steeds

f — ^+^A , ,
'l

worden aangenomen r\ = 1^0, zoodat ook «, =i — en

«3 = 7^, waaiin A=^a^h.^^ — 2 ^/j^ /^, A.^ -|- (/, //,% identiek worden.

Deze aanname i<(imt (bis liieiop neer, dal de moleculair-\(ibimina

(Ier beide knm|i()iienteii als y.eer weinig verschillend worden onder-

steld, iels wat — daar de termen —, en — loch sleciils

(M r.rf (\-\r.rf

hij hnitidei-iiiii de onderlinge lieinxloeding der beide komponenten in

hel mengsel aangeven — wel gerechtvaardigd is.

In de tweede plaats zal door mij worde)i aangenomen, dat de

boNcnslaaiule uitdrukkingen ook gelden xoöv den rasteit toestand,

wat in het door ons behandelde geval, nl. Iiij iiieiH/Iii-isfallcii oï raste

oplosaimjen *), \\i'lke iji zoovele opzichten de grootste analogie met

vloeibare oplossingen aaid)ieden, wel als eerste benadering mag gelden.

Onderstellen wij ook bij de vaste phase r als zeei" weiing van O

1) Ueber die Löslichkeit von ïiydralioi ten Miscbkryslallen, Z. f. Pli. (lli. 17,

fiiö (1895).

') In (Ie Archives Teyler.

9) Deze Verslagen, 11 Febr. 1903, bl. 579.

') Mcngkristalk^n zullen liier steeds als raste oj'>lossingi')) worden beschouwd,

boewei in den laatsleu tijd daartegen somtijds bezwaren zijn gerezen, voornamelijk

van kristallograpbisclien aard. Zie o.a. Stortesbekek, l.c, bl. 633.
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vcrscliillend, en duiden wij daar alle ;,a-outheden met accenten aan,

zoo kunnen wij dus schrijven

:

Voor de vloeibare phase:

,1, = e, — c, T — {k, 4- R) Tlor/ T + ft .«' + RT% (1— ,r)

fi, = e, — c^ T - (/,-, -f B) Th., T + « (l-.if + RT lor, ,r

Voor de vaste phase: \. . (1)

(i\ -= e\ — c\ T—{L; + R) Tlo;, T+ «' .c" + RTIo<,(l-x') ) i

fi', = e\ - c\ T - (/, + R) T lo<, 7-+ «' (1 - ,/)^
-f- RTlof/.v' i

'

Nu zijn de beide komponenten in de iieide pliasen in e\'en wicht

wanneer

zoüdat wij verkrijgen (de termen met /'A"/ T \ allen \veg)

:

e,~i\ T+« .v''-\-RT lo;i (1— .(-) = c'i— c'i
T^u' .c'+RTloo (1—.»;') J

É-^-o, r+« (l-,^')' f 7«' /r.,, .); = e\~c\ T-\-ct' {\-.vy- ^RTlo,, .,:'
)

'

of met

ier ;<,;/ -^ = q,-Y, 3'+ (« .«^-«' ./
^)

RTlo,j -J— = ,^,_y, 2'4-[«{l-..)'-«'(l-.'r]

Betienkt men nu, dat voor j:=(), .t,''=0 de grootlieid T=iT^ moet

worden, en voor ,r=:l, ji-=zï evenzoo T^^l\ (de smelttemperaturen

der zuivere komponenten), zoo blijkt dat

V — -Zi — Il
/ 1 y. ' y% rji

1 -'s

zal zijn, en dat dus kan geschreven worden

:

t[^^R log \^^ = ,ƒ,+ (« x'-u' .,'»)

of met

T=T —I^ ^ -=T, ^
. . . (2)V TÜT, l-.t'

' RT, x' ^
'

1-1 lof, 1^ llo<,~
q, ^ \—.v q^ •

.1-

Dit zijn dan de beide finidamenteele \'ergelijkingen, \vaaruit \oor

elke waarde van .v de bijbehoorende waarden van .;;' en 7' kunnen
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berekend worden, en welke een — alllians tlieoretiseli — volkomen

conünii \erlüop der siuelüijn zullen geven.

Het is gemakkelijk in te zien, dal wanneer geen mengkristallen

voorkomen, .v' doorloopeiid O wordt, en men alleen overhoudt de

eenvoudige vergelijking

T— T —
' RT
1 Uogil-w)

dezelfde, die ik in een voorgaande mededeeling heb afgeleid. IMaar

zelfs in dit uiterste geval zullen wij in deze studie blijven onder-

stellen, dat de mengingsveriiouding, waarin de oene komponent in

de vaste phase \oorUt)mt, wel uiterst gering (praktisch = 0), maar

in het algemeen toch nooit geheel O kan zijn. Zoodoende blijft de

continuiteit in onze lieschouwingen bewaard, en kunnen wij aan de

grootheden ^ en ji' alle mogelijke waarden geven — wat fJ' betreft,

van O af tot oo toe.

Het zij hier reeds dadelijk opgemerkt, dat de grootheid, die het

geheele vei'schijnsel beiieerscht, de grootheid '^' in de raste i)hase is.

Zoolang deze grootheid een liooge waarde heeft, zal de vaste phase

steeds uiterst weinig \an een der beide komponenten bevatten, en

eerst wanneer deze grootlieid in waarde met de overeeidtomstige

grootheid (3 in de \loeibare phase vergelijkbaar wordt, zal het geval

\an fig. 2 kunnen optreden. Het is daarom van groot belang de

juiste beteekenis dezer grootheden /? en (i', of liever der grootheden

cf=iq^^ en o' = '7, ji' te kennen.

Uit de bovenstaande afleidingen blijkt ui., dat «,/' niet anders voor-

stelt dan de geabsorbeerde meih/infj-sivannte per Gr. mol., wanneer

een oneindig kleine hoeveelheid van den ecnen komponent zich met

de oplossing, waarin de mengingsveriiouding van dezen komjionent

;^ j — ,(,. isj vermengt. Evenzoo zal « (1 — .vy de mengingswarmte

\an den anderen komponent in deze oplossing voorstellen. De

grootheid « zelf is dus de mengingswarmte van den eersten komponent

bij X = 1 ; wanneer deze zich dus met een oplossing vermengt, die

geheel uit den tweeden komponent bestaat— of ook van den tweeden

komponent bij x=zO; d. w. z. wanneer deze zich met een oplossing

vermengt, die geheel uit den eersten komponent bestaat. Dat beide

mengingswarmten gelijk zijn, ligt aan onze onderstelling b^ = b,,

•1 A
waardoor «, = — gelijk wordt aan «„=— . In werkelijkheid zullen

deze beide grootheden niet altijd gelijk zijn.

Dat inderdaad de grootheden «.r' en « (i— xf de bovengenoemde
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beteekouis hebben, blijkt uil de lelk'rs der vergeUjkiiig (2), welke

resp. met q^ en q^ vennenigvuldigd, de totale smeltwarmten ii\ en »'

voorstellen, nl.

u; = 7, (1 + !?.«' - .J'.r") = 7. + «,,;' - «'.."

j

«•, = y, A + ?i [i?(i-..)' - ;5' (i-,r')'j^ = ?, + « (!-.'•)' - «' (i-^r
j

^^^

Die totale snieltwarniten zijn dus gelijk aan de zuivere smeltwarmten,

vermeerderd met de mengingswannte in de vloeibare pliase, ver-

minderd met die in de vaste phase:

Een groote o (of ^) wil dus zeggen een gi'oote mengingswarmte,

en wanneer wij straks zullen zien, dat een liooge waarde van /ï' uiterst

kleine waarden van x' of 1 — ,i' tengevolge heeft, zoo kan men dit

ook aldus overzetten

:

Is er veel energie noodig om een der vaste komponenten in de

vaste oplossing te doen oxergaan, zoo zal deze vaste oplossing (of

raengkristallen) slechts zeer weinig van een der beide komponenten

kunnen bevatten.

III. Wij gaan thans over tot de discussie der grondvergelijkiiigen (2).

_ Bepalen wij in de eerste plaats de grootheden — en — door

totale differentiatie der evenwiciits\ oorwaarden — ii\ + f'i = O en

— l^t f f's = O naar T. Na verschillende herleidingen komt er dan :

ö'S ö'g'

dT ^
^'-''>-^^

dT ("-"'^a:?^
T— • - 7' ^4.^

bekende uitdrukkingen, reeds ineei'malen afgeleid '), o. a. door prof.

VAN DER \Va.\ls voor het analoge evenwicht tusschen vloeibare en

gasvormige phas'en.

Uit ("4) kan nu bepaald worden (
—

] , ó.w.?,. *]e aanvanasrichtina
ydxj.

der smeltlijn.
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^dT\ _RT\

\\ov{\\, waiineei' >\ ij vow ,r =r O sflii'ij\oii .i'„. Vordci' is l»ij .r :^ O

ook ,r' = O, zuodal dr iioeinei' van blijkltaar = (";)„ = 7, wordt.
d.v

Wij vcrkrijucii dus :

• • .

/'''^'^

Hieruit volgt, dat — g, pcsific/ ondersteld — l^l alleen dan po-

sitirt' kan uilvallen, wauiioer —^1 iiioclit y.ijn. ücpaleu wij dus do

grenswaarde van — . Uit de vergelijkingen (2) volgt hij 7'= 7',,

'»

.1- — O, .c' = O :

1 + - (^ - ^i')

T='l\

derhalve

1 -\ lo</

.B. g./ fl.. 1

.e. R\ 7\ r,
F

— Iilijft dus <^ 1 — zoodat er daliiu/ in de smeltlijn optreedt —

zoolang

^-li'<^-'-C^-l) (5)
'y. V T.

Onderstellen wij nu in liet vervolg steeds 7'i ^ 7',, zoodat —^—

1

altijd positief is, zoo zal aan de bovenstaande voorwaarde des te

eerder volilaan worden, naarmate /i' (in de vaste pliase) (/yvt'/cyyw.y/tó;/'

is. Nu zal wel l»ijna altijd /J zeer klein positief zijn en /J' tamelijk

groot })0sitief, zoodat aan de voorwaarde altijd \oldaan is. Stelt

men (ï = O, dan wordt deze eenvoudig

:

zoodat bij jnisitievc ^' (of «'), d. w. z. geahsorheerde mengingswarmte

in <le vaste [iliasc, altijd — <^ 1 zal zijn, en er éwa altijd daling 'm Ac



( 175
)

pmelflijii volgt aan de zijdo der InMxj.st,- (eiiipeialnur. Een aanvanke-
lijke stijging is dus zoo goed aU <jehed JiiilU'iiijrMoti-n, en daarmede
het optreden ^an een maximale smelttemiieraliiiir. Alleen blijft in

het e.a-i'iiUoiu'('li' en bijna oiuJenkhdre geval, dal ji' \eel kleijier positief

dan <? — of zelfs negatief — zou zijn, de nnNjdijkheid van een
maxinuim liestaan.

Bepaalt men op geheel dezelfde \x\\ze f ^j aan de zijde der

hi(h/.<U' temperatuur, zoo xiiidt men, I — .f = y stellende:

waann

zoodat ~ kleiner dan de eenheid hlijft, A\'ain]eer
l/o

'^~'''<^— 1- • • • , • . . {hhis)

Nu is het tweede lid negatief, en wordt aan deze voorwaarde dus
alleen xoldaan, ^valmeer ,?' ,jroot positief is. ï^vee gevallen kunnen
zich dus voordoen, al naarmate j?' meer of miii;!er groot is. In
het eerste geval is er ook bij 1\ aanvankelijke daling, en kan er
derhalve een minimnm opti-eden (fig. 2j ; in het tueede ge\'al is er
l-ij T, stijging, en zal de smeltlijn geleidelijk van 1\ naar 7; afdalen,
zontler minimum.

Voor het ge\al dat 7\ = T, moelil zijn, gaan de \ oorA\aarden (5)
en (5") over in

i^ - (3' < O,

waaraan, zoolaiig f > ,J is ^ en dal zal wel allijd hel geval \vezen —
altijd voldaan wordt, zon-lat in (Hl geval steeds een //////'//;,///,M.ptrecdt.

^'""''

(,/,/)„
''^"'''''" "•^"""li.il^ geüeol de zelf.le beschouwmgen.

In al het voorgaande is stilzwijgend ond.M^leld, dal er iji geen der
l)eide phasen anoooiie konipon,.nk.n v,.ni-k(,.nen, zoodal vorming van
/,->,mp/e.re moleeulen of dissociatie bij onze besehouwingei, steeds
worden liuitengcsloten.

Gaan nij er thans toe o\er de vergelijkingen (2j te be.schonwen
bij versehillende waarden ^an ,r, ie beginnen mei zeergroote waarden.

IV. Stellen wij in hel vervolg j:? (in de vloeibare plia.se) steeds = O,
wat groote vereenvoudiging in de berekeningen geeft. .?n O.:' resultaten

J2
Verslagfii der Ardcciiug NaluLirk. Dl. .\ll. A". 1!)Ü3/1..
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kioaUtat'uif niet (loft vcriuidfreii. Do vcrft'elijkiiigeii (2) worden ilau

T =
in\ 1— .«'

1 +— /„„

'h 1— '•

TA 1 ^{\-A

1+^W^
(6)

'h.

Neiuüii w ij xerdcr. Irii einde de herekeiiiiigeii nuiucrix'k Ie knuiien

doorvoeren, de voIutmkU' waarden aan:

7', = 12()()

7;= 500

zt)(i w (irdl (/^ = 2) :

q^ = 2400 (Ir. kal.,

q., = 2000

, , _ 1200 (1— /ï' *") _ 500 (1— 1,2^' (1—*')')

1 +% 1—.B 1 .«'

1 + — lo,t -
(6")

Nemen wij eerst /?' zeer urool, ii.\ .
fi'
= 5, d. w. /,. daar «' = r/, ,?',

de meiigingswarnite van den eersten k(iiii|»)nenl hij ,/ =r 1 fnf \an (k-n

tweeden bij ,f ^ 0) vijl' maal liiootei- dan de sniellwarmle van den

eersten kompoiient. l'il

1200(1— 5.t;'=) 500(1 -G(l—,f')')
T —

1+%-
1-.

l-f-1%-
l—,v 'S .f

kunnen wij nu, daar ./' uiterst klein zal wezen, bij een willekeurig

aangenomen waarde van ,r, de temperalunr 7' berekenen uit

1200
T:

1_;,,</(1— .(•)'

en .'' uit

1 .«' 25
1 -!_ _„ lo,, _ = __(]_. /,./ (1 -,-)).

De volgende tabel I (zie pag. 177) geel'l een oxcrziclil van de bij

elkaar belioorende ^vaarden van .r, ./' en 7'.

Dit stelt dus den van 1200° lutgaanden lal\ dei- smelllijneii .LI' (zie

fig. 3) voor. AB' is de lijn 7' =r ƒ"(,(').

Stelt men 1—.'' = // en 1

—

.i:' = i/, z(»o kan idt

500 (1 - 0,(/'-) 1200(1— 5(1— (/')•-)

I

-y1 i-ii

2 1 — y

V
1 -f loq —

een nieuwe reeks bij elkaar beluKirende waarden \an .i\ ,r' en 'f

berekend worden, waardoor men den van 500^ uitgaanden tak BB' ver-

krijgt. {BA' is weer de lijn 7'^ /'(.)•')). Daar thans // zeer klein

zal zijn, berekent men wederom 2\ uit

1
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TABEL I. TABEL IL

.?*



derhalve

( J'8
)

(l-.r) 7: + .'•-?,(!- -;?') = O,

7; '/i

7.+7.(^.^'-l^
''-''^''^'

(^)

Me oir/e waarden van 71 en ij.,, 011 (i=ü, wordt dit ,(•„,::==" /,j=0,19.

120U /.r'\

Hierbij Indioorl 7',„ = ——- = 9Ui^ - = (»,UU087, /.uodat
1,211 ^^^— V .(' /

,/',„ = O, (jool 7 \\(ird(, in (i\ ereeiistennniiiu' inct lirl in de eersie taliel

voor den eersten tak ^evondcMie.

Voor den tweeden tak vinden wij o[> i;(dieel dezelfde wijze:

7. 'h
?/»

(7/»;.v)

Met li'
= 5 wordt dif dan //,„ = ^.^,,

— 0,17.

7' isnn = = 457°.
f
—

) = 0,UU0010. zoodat '/,„— <>. OOOOOI 7,

1,093 \!ljm

wat wederom niet liet !j,evondeiie in de tweede laliel overeensteint.

Het jmnt (', liet eattiküsch \nm{, wordt in lid aluenieen nc-

vondea — wanneer .i''i en .r!^ de nien,t>in<isverhondiiigeii zijn der beide

vaste phasen, welke daar met <le vloeibare phase x coëxisteeren —
door de oplossing van een dnbbel stel \ ergelijkingen (6), nl. met

x\ en x\, waaruit dan T, x, .r\ en .>'„ kunnen worden opgelost.

Zijn x\ en 1

—

x\ te verwaarloozen, dan wordt dit zeer eenvoudig:

T T
T — —1 = i—— , . . . (8)

1 lori (1— x) 1 lo<l X

lx ' <!,

'

waaruit met onze waarden voor 7',, enz. volgt ,r==0,8()!t, 7'=4.t2'.

De bijbehoorende waarden van x en //' (i\ en i

—

x ^) zijn als

boven te berekenen. (Zie ook de tabellen bij ,) = 0,8).

Een nadere beschouwing der vergelijkingen (6) leert (zie ook tig. 3),

dal er Ituiten de boxen bei'ekende takken nog een deidc tak iiestaat,

die in zekeren zin als de Aereenigingsiijn dei' beide genoemden kan

worden beschouwd. Deze tak valt echter geheel in het gel)ied der

nCAjaüeve absolute temperaturen, en bezit dus alleen mathematisclie

beteekenis voor de continuilcit ^V'v smeltlijn. De lijn 7'= /'(,/;),

nl. A DB' vormt de verbinding tusschen ..Li' eu BB. EDF is de

bijbehoorende lijn 7^=/{x'}, welke A' DB' in het gemeenschapiielijk

minimum D aanraakt, alwaar x = x'.

Dit punt D wordt dus bepaald door de vergelijkingen



( 179
)

T=l\{l-Al^T^(l-t^Xl—'y) (9)

of met onze waai'den :

T = 1200 (1— 5,c^) = 500 (1—6(1— .f)')'

geveiuie .v = x' = OAM, T=~ 264°.

Hot punt E geeft nog een waai'de van .r' aan, lielioorenile bij het

jinnt .1' der lijn T= /{.!), waar ,f=l, maai- nu T^= — 0°. Dit

punt wordi dus lilijkhaar bepaald door de lietrekking (vergelijk (6))

1
—

'^-^'(l-,/)-^ = (dus/c, = 0), .... (10)

ge\en<lo r' = 0,592.

Het punl /•' geeft een waarde van ,r' aan, belioorende bij het punt

B' der lijn T= /\.i'), waar ,r = O, 7'= — O'. Alsnii heefl men:

1— |ï'.,-'-^ =z o (dus w^ = 0) (lO^.w)

waaruit \olgt .c' = 0,447.

De kromme T^/{.r) heeft derhalve een r()»tó/H verloo]) verkregen

door ,4' en B' heen, terwijl de lijn 7'=: /(.t') bij 7i' een sprong maakt

van B' naar E, en l)ij .1' van A' op 7'^, om verder weer continu te

verloopen van E over D naar F.

Men zou kunnen vragen, wanneer liet punt Ti' in xl' komt, het punt

F in B', zoodat de sprong van Ji' oj) 7i en van ^1' op 7^iii de kronnne

7'=r/(.r') zoo groot mogelijk wordt. Blijkl)aar is dit het geval, wan-

neer jj' = X is. WanI dan kan ii\ = O worden xoor./' =: I en ii\ \oor

.c' = 0. De lijnen A'/J en FD vallen alsdan o\er hun geheele ver-

loop samen met de as ,r=l, terwijl de lijnen />"/) en J'/) met de

as ,i' = O zullen samenvallen.

x' en y' zijn in dit geval bij alle temperalure]i bo\en hel absolute

nul{iunt blijvend =0, zoodat dit het geval re|iresenteei't, dat de

vaste i)liase slechls één komponent zou bezitten.

Behalve dat de lijnen A'JJ/> en FDF geheel in het gebied der

negatieve absolute temperaturen vallen, liggen zij — zooals een nadere

beschouwing der betrekkingen

d=g _ RT ó%' _ RT
è7' ~ .v(l—x) ' d7' ~ x'{\—~7)

~ ""

leert — ook geheel binnen het gebied tier Inbiclt', toestanden.

V. De vraag is nu, bij welke waarde van ^' hel punt D, waar

.1' = ,(', juist bij 7'^ O. zal vallen. Daartoe heeft men slechts op te

lossen de vergelijkingen
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gevende

ii'^ri+^Yj: ..'=('i+j/'^-v. . .
. (11)

(I. w . /.. iiii'l (PM/.c wanrdcii \;iii (j^ en (j.^, ,-J'r= 3,009, .7,'' = 0,523.

De g'olu'(>lc lijn /,7>/'" of '/'= f{.r') van ilv;. 'A is lliaiis tol een

enkel punt D siiUK'n,iACsclir()ni|)el(l (zie fig. 4), lerw ijl de lijn J'/>/i' of

T'= f(.r) een rfclitf lijn geworden is, waarvan alh' waarden coë.xis-

teeren niel die eene waarde \an ,*'.

Deze lijn A'DIl' en liei |miiiI />* lilij\'(>n A^/z/VA' loc'slanden \'oorslellen.

BereUent men xdor dil ge\al exenals l)o\en liel niaxiinnm voor

,v en y' der heide hool'dlakken, zot) \ indt men dians

:

,;;,„ =r 0,26, 7',,, = 922°
, ,,•',„= 0,00088.

//,„ = 0,24, 7',„ -^^ 439°
, //',„= 0,000062.

De inaxinuiniwaai-de \an .i' is dus circa .~> keer grooler dan Itij

^' = 5, tei'wijl die \ooi' //' ongeNcer iiiï maal grooter is geworden.

Het niaxinnim \oor //' is Uiaiis hi'iicilcii hel eulektische punt gelegen.

Een een\ondige lierekening leert, dal ilil in ons geval reetls iieeft

plaals gehad, zoodra |f<^4,.5.5 werd. Aan de andere zijde zal het

maximum eersi voor een veel geringere waarde \an ,?' Iieneden het

enti'klische pmil komen.

f 'J-'Y
Zoodi'a |i' kleinei' wordt dan 1 ^ + t^ '

1 "' ''Ü *^"^ <^ H,G(),

liegini zich <le lijn A' DJl' naar boven Ie keeren, en xcrkrijgl nuMi

het volgende verloop, l>. v. VOOl' ji' ^ 2,.T. (iig. 5).

De lijn A'DB' ligt thans geheel in het .v^r/A/tVt' gebied voor 7' =: ƒ (.t),

daar — van nn af steeds nosilief is. De liin AV^/'" Hut echter uelieel

in hel /(////'l/l' gebied voor 7':= /(,/•'), zooals uil de inidrnkking vooi'

è%'
siioediü' blijkl. Dil laatste is (>chler inel blijvend: bij u'erinii'ere

waarden van ,f kcnnl er een oogenblik, dal in een pmil van /•.'/>/''

d%' = O wordt, en daaiói is dan een voorwaarde liclenen voor een
d.r'-'

verdere vormvei'andeióig der smeillijn. .Maar daarover in een vol-

gend hootdsink.

De ma.xinnimwaai'den voor .r' en //' zijn thans de volgend(Mid. vo(n-

ii' = 2,5):

,«,„= 0,375, 7',„=z810° , ,r',„= 0.()()44.

7/,„^ 0,357. 7',„r:r410" , //',„= 0,001 6.

Langzamerhand begiimen .r' en 1/ pi-aklisch meelbaai' te worden.

\ ()oi- hel maximum /) woi'dl uil (!•) gevonden:
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.r -= .,:' = 0,571; T = 223°.

Voor A" wordt sievoiideii ,(' = 0,423; voor F, .// = 0,633 fzie (10)

en (10'^'M.

Yl. Wij gaan vv llians loe over de verdere onlwikkolingögeschic-

deni.s der beneden C gelegen stukken der snieltlijn te beschrijven.

Naarmate de lijn A'DB hooger en lioogor stijgt liij liet afnemen

van [i' , zal deze lijn eindelijk de lijn />/>' raken, b.v. in /' ffig. 6).

Maar aangezien in P de waarden \an .e en T der beide curven

T^f{.v) alsdan coïncideeren, zullen noodzakelijk ook de ,T'-wa<arden

moeten samenvallen — m.a.w . de curven JjA' en 7iZ)7^ zullen elkaar

tegelijkertijd oulmoeten, en wel in een punt (^. In dit punt zal echter

d%'
=r O moeten wezen, aangezien /' als een Awr/^/o// kan lieschouwd

worden in de doorloo[»ende lijn AA' DPB. Teekenl men dus in de

d%'
liüuur de lijn -—p = O, d.w.z. T^«',c'(l— ,»•') = </j j'i',(''(l

—

.v'), welke
da-'"

lijn een piiriiZ/o/isc/n; kromme zal zijn, symmetrisch aan weerszijden

van den ordinaat ./=='„, en waarvan de top hoe langer hoe lager

kduU té liggen, naarmate ,i' afneemt — zoo zullen de lijnen BA'

en JJDF deze kromme in (^ tegelijkerlijd onlmoeleu.w
L'it de richting der kromme —— = O in hel punt (^ volgt echter

onuiiddellijk, dat de richting der beide lijnen BA' en EDF daar

dT
iiift horizontaal zal kunnen zijn. In de iiitilrukkiui''en voor —

(Lr.

dier beide lijnen moeten dus niet alleen de tellers tengevolge van

ö>'
^\^}\\ factor -— verdwijnen, maar ook de noemers (!-.')"•,-[-.?"•„. i\I. a. w.

d.v"'

de beide lijnen zullen elkaar beiilc op de [ilaals der hxi.vJdiii

voor .(' en 1—.e' ontmoeten, o|) de plaats waar een oogenblik te

voren de lijnen een vertikale raaklijn bezaten. De uitdrukkingen voor

dT
-— worden dus in C2 onbepaald, en de werkelijke richlinu- der stukken
d.v

JiQ en A'(l, ])(} en FQ moet langs anderen weg gevonden worden.

In iig. 7 is de ligging der verschillende lijnen een oogenblik later

geteekend. ,i' is nu iels geringer dan in lig. (i. Duidelijk ziet men
de ingetreden ar>noeriug, waarna de benedeii>te takken l'/B'B' en

A' Q' F xoortaau een geïsohv-id bestaan zullen \(ieri>n, om met hel

kleiner en kleiner worden van ji' hoe langx'r lioe ukhm' naar ouderen

Ie verdwijnen. Men kan ze als riuruni'iiii'ii van de oorspronkelijke
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siucltlijii l)c^clu)U\\ CU. De luiveiislc slukkeii Vdniicii \;in iiii at' de

eigenlijke sineltlijii, u.l. AA'DPB, zijnde de lijn T= /{Xj, en

AB'EDQB de daarmede cori-esiKHideerende lijn 'J'=f{.v'). In Q en

Q' lodiien nu de lijnen 7= /"(,''')' ^'^'i "'^tCe r-77 =: O, hoiizontaal.
da;

'

Immers de noemer (1— .?•)", -f '''"'.j i^ nu niet meer gelijklijdig^O.

De plaatsen in de beide lijiieu, waar dit vri)eger |)laaty vond (men

kan ze (nsschcn Q en (2' denken) zijn van ini af verdwenen. Deze

punten Q en Q' van de lijnen 7':=/{.v') correspondeeren met de beide

keerpunten /' en P' in de lijnen 7'=/"(.ï).

Het zooeven gesehetste afsnoering.sproces had aan de zijde van

B plaats — bij de lioogslo tempeialuur — maar men zal inzien, dat

wanneer /?' nog meer is gedaald, helzelfdc proces zifli aan de zijde

van A zal lierliaien, hetgeen de tiüuren 8 en 9 te zien geven.

De fioc't'di' atsnoering heeft bij /.' r)\ S plaals, waarna er aan de

benedenzijdc Iwce nieuwe rudiuiniteu dei- oorspi-onkelijke smelllijn

bijkomen. De eigenlijke smelllijn is thans ARDPB, n.1. T^f{.v),

en ASDQIi, zijnde T^/{.i''). De beide punten *S' en S', waar de

lijnen T= J{.v') van wege —- = horizontaal loopen, correspon-

deeren met de nieuwe keerpunten li en A" in de lijnen T=^f{.v).

Hel is natuurlijk van belang te weten, bij welke waarden \an ,-»'

de beide boven beschreven afsnoeringen plaats hebben.

In het punt Q \'ig. tJj is in de eerste plaats --^ =0 ot ï'=</, |i'.'' (1— 'V)-

^laar ook is tlaar (1— ,r)^Cj-j- ,*,«•.^=0, eu hieruit \olgt ;

.'• = '—
;

i-.'' = ~ (12)
"". — ". "\ — "\.

waardoor men, in Nerbaiid uiel [}\], cii lellende op de uildrukkingeu

(3) voor //', eu ii\^, een stel transceudeiile vergelijkingen verkrijgt,

waaruit de lirdiilheden 7'. ,/' eu ,i' ddor herhaalde beiiaderiuü' kuuucu

worden opgelost. Zon \iuill lucu xoor de ei-fstr afsuderini;' uid onze

aangem)inen waarden \ au 7', ciiz. ;

jj' = 1.54')
, .,' — u.9108((j)

,
.y=r 0.2.j.j.j(/') .

7' = :i(n.2.

Voor de tin'i'de afsnoerinu' \indl ukmi als tweede 01 ilossiu"-

:

,i' = 1,1020 ./ = 0,1149(6) , .« r^ 0,0705(7,') ,
7'— 2G8'.0.

liet geval van lig. 9, dus i'vi'ii na de fimvi/e r//;sv/o('/7//(/, is door mij

in zijn geheel punt voor puiil b(M-(>ken(l. Voor ,9' uam ik aan IA.

De volgende taltellen geven dcii iioufdlak .]/.'/>»/'/> weei- (
7'= /(,()),
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coiTespondeercndo met ASDQB (7'= /(.r')), hoiievcns de 4 nidi-

nientaire stukken. •

(.f)
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De piiiitcii K 011 F worden wederom door (10 eii (\0<() hepuald.

Voor i,' gvldi (,,. = 1, 7'= O) .f' = 0,1290 ; \-our F {.i; — O, 2':=^ 0)

x' = 0,9535.

Voor liel eiitelitisclic \n\\\\ ^'eindelijk \iiidl men ilour ('(imliiiiatie

van (6) voor ,(,' en r^

:

., = 0.,S0i;7:t : .r, ' = 0.0H893 ; .r,' = 0.91107 ;
7'= 4Ó(r.41.

Vroeger, toen .v' kon verwaarloosd woidcn. werd uil (8) g<'\iHiil(>ii

.r=:i 0,809, 7'= 452° (zie IV).

()pvallen<l is Inerltij, dal de ncvonden \\aar<le voor ,r,/ JnisI

= 1—,r/ is. liet is gemakkelijk aan Ie looiicii, dal dil een onmid-

dellijk ücvditi' is der vergelijkingen ((5) (zie ile inivoerige vcrliande-

ling). ^^ anneer ecliler onze aanname <(/ ^ <(„' fdoor /// = A.,') niel

meer vervuld is, zal ook hij liet enlektische punt ,/./ inel meer

r= 1 — ,r/ zijn.

Wiiinii'cr dl' iiioiii'niiisn'iintiti' run </i'i/, eersti'ii hinnihim'nt hij .v ^ 1

ijclijk is (iiiii dn' i'iiii iliii lircedeil liij ,*=;: O, didi zidh'ii. di' stimi')lsti;l-

/iiii/ri> der hi'idc nisfc plniscii ïuj lu'f /'iifr/rfisrli /)>i)if eoiii/)/emi'ntiiii' z/j'ii.

\'\\. !)(> vraau' i^^ nu hoe de Ix'ide slippen mei hunne keerpnnlen

Z' en A' langzamerhand zullen vei-dw ijueii. lu de \olucnde iiii'ni'eii is

dit stap voor sta]) te \olgen.

(i) In liu'. 10 is liet keei'punt /* \an ile lijn 7^= /(.*'). dat lot nu

toe hnnii'ii ile lijn ;,— = O was geleucu, daiiroit i>-ekomen, zoodal

hel puiil (l \au de liju T^ f (.i') met /* samenvalt, alsmede hel

maximum i), lusscheii /' eu (} iuueh^ii-cMi. De lijiu'n 'F z=z f {,i) en

7'= /('t') loopen dus heide horizniititul \\\ /', en van nn af' zal de

lijn 7':^/(.'') luel meer den lak IIF in I) raken, maar den tak PF>

(in een )i)n/iiiiiim). De snaxcl hij /' /al na den horizontalen .-^tand

in lig. 10 \(H)i-laau /mar /iurcii gei<eei-d ziju inplaals \aii naai' heueden.

Deze overgang is hlijkhaar Itepaald do()r de helrekkiuucu ./• = .(,',

= O, d. w z. do(U-

T = 7\ (1 -ii'.r"-) ^ V; (\ - '^^
[ï (l-.ry^ r=

.ƒ,
|ï' ., (1 -,,) . . . (l!])

Met de aangenomen waarden van 7\. (>nz. volgt lüernit

:

/i'=l.n<ill ; ./ =r 0,7Unii ; 7' = 403\5.

/'. De lijnreu 11 en 1 2 \ci-lonneu een //rivJc ovei'gangsbijzimderheid.

Het keerpuul /' is op gelijke hoogle mei ^'gekomen, waardoor
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hol iiiiiit (2 e\ciiceiis op gelijke lidogle iiiel C_' komt, zoodat dus ihaiis

bij de leniperatuiii- vaii hel eutektiselie punt C voor liet eerst 4
waarden van .r' hehooreu : ,;/ en ,(./, beliooreudc iiij (\ en de

samen\allendo punten ,r/ en .e/ lielioorende bij /-*. Deze laatste punten

stellen nog lahith' toestanden voor. Een oogenblik later is P l»oveii

C gekomen en zijn de twee samenvallende punten .i-/ en ,// uit

elkaar gegaan (fig. 12). ,i',' en ,r./ behooren steeds bij C', .r, ' en .// bij

twee andere punten der lijn 7==/' (./). .i\' is /iif)ii'/. .r/ \» mi'titdnhii'l.

De overgang van fig. 11 wordt bepaald door combinatie \an

(6) voor ,x\' en .i'/ (met ,*,.), ^ool• .r/ (met .r^), in verband met
7'= r/j ,J' ,r/ (1—,(•/). Daardoor kunnen T, .v^, ,Vi„ .i\' , a\' , .i\'

,
[i' be-

paald worden, waarin nog ,y./ = 1 — ,c/ is (zie Ixiven in W).

c. In de tiiiuren i3 en 14 is een lüeuw en belanurijk overo-ans's-

geval \oorgesteld. De tak AR, die tot nu toe den lak BP steeds

/liih van het maximum (of mijiimum) D in het eutektiselie punt (

sneed, gaat (in tig. 13) juist dooi' dat piiiit D. Het ge\'olg daarvan

is, dat het punt .r/ met ,r/ in C' is samengevallen (beide = .e) en

\an nu at' aan een Mnhivlni toestand vertegenwoordigt. Daarna

(zie lig. 14) komt het minimum D links van het eutektisehe punt

C te liggen, Avaardoor het reallzeerbnre gedeelte van de smeltlijn een

(jeheel andere (jedannte begint te verkrijgen, iil. tiwt een niininmm.

(zie fig. 14'/). Het punt .c.^, hetwelk vroeger linls van (' lag, ligt

xoortaan i-echts van dat punt. Daarentegen is ,r^ nu links van C'

gekomen en behoort iiij een punt der lijn 7^= /'u) tiisschen 7i en Z).

Ik maak er 0])merkzaam o|i, dat het in lig. lAa geteekende geval

in zekeren zin voorkomt bij door Hissink onderzochte mengsels van

AgXO, en Na NÓ, (zie fig. 14/^). Het verschil ligt daarin, dat het

minimum D in de lijn T^f(.r) in het geval van fig. 14/> voorbij

,( z= 1 verschijnt, en dus reeds verdwenen is, A\at bij ons eerst in

een later stadium wordt \erondersield te gebeuren.

Het overgangsgeval van fig. 13 wordt berekend uit de\ergelijkiii-

gen ((j) voor ,i\' en ,i\', er op lettende dat ,r =r ,(„', terwijl nog bovendien

.('j' (i^ .c^') = 1 — ,?'j' is. De numerieke oplossing \'an deze \ergelijkiii-

gen levert de volgende waarden

:

,i' =: 0,9247 ; .</ = (i.HiH) ; ,r.; = .»; = ,r, = D.SUtiO ;
7' — 479°,!.

.Cj' en .i\ kunnen dan \erder uit lt!) l)erekeiid worden.

d). In de ligni-cn 15 en Kï eindelijk is de iH'iaugrijkste oxergang

geleekend.

d%'
Q en .S \alleu mi samen in den top der kroninie —— = 0, en

O.r
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dus oolv P 011 /? in C. T)(' sli|i|)0ii zijn \an nu af votu'^oed \cr-

dweiien tluur lie( eulektisclie punt lioon.

De punten .«•/, .i\' en .7/ \allcii sanicii in het /im'i//)init Q,S
met horizontale i'aaklijn. Dal |hiuI (^.S Ijo-i liiijkliaar liij .(' = 4,

daar volgens onze onderslcliinu «/=«„' (door l>^'=zlij) de lijn

—^ = of' 7'=
Yiii'.f'

(1

—

'V') geheel syniniclriscii is aan beide zijden

\'an <lcu ln|i hij ,«' z= i.

Nu eei'st kan men zeggen, ilal de smeltlijn het volkomen nor-

male verloo}» heeft verki-egen, eontimi doürloo|>end zonder eeing

]<(>er|)init \an A naar ]i met een /y(/"///////n// in />, waar .e =: .(/ (tig. lü).

lid liui;4|iuiu met iiorizontale raaklijn is een gewoon bnigpunt met

sriiiiine raaklijn geworden. Ook dil zal Inj !>og geringere waarden

van |i' gaandeweg verdwijnen, en hij nog kleinere waarden zal ook

hel minimum in 1) uil de smeiiiijn weggaan, zoodat dan het xei'loop

dourloopend siijueud \an II naai' .1 zal zijn. Natuurlijk is hel

nioiiciijk, tlal hel minimum i-eeds \ roeiior \erdwenen is, w ;u\r\an wij

zt)oeven eeii vtKirheeld iu liu. 14// zagen.

De overgang van lig. i5 wordl hepaald door de vergelijkingen

d'-'g' _ '

1
"

(T)) voor ,// {.t\ = ./'./ = .''3') = 2' '" veriiand mei ~^ r= O ol 7"= -
1/ |f.

Men vindt :

[i'
— 0.82213 : < = 0.8030 ; 7' = 402^6 . (,»/ = ,(•; — .!,•;= 0,5).

De |)unlen .r,' en j', kunnen dan xei'der uit ((5) Avorden berekend.

I') Het iii'niiiiuiiii vi'rdir/jiit blijkbaar (zie III, formule (.^A/.s-i, zoodra

T —T^'<\- (14)

7'., — 'l\

ge\\or(h'u is. Immers mei ^^ ^ O wordt (5A/.v) — ti' <C T,
, dus

1

J' ~> — ' '--. Dil (bukl ih' voiM'waarde uit, dat er een minimum
•^ -^ 7;

bestaai. Imi dal er deriialve i/rcn miuimum is, wiirdl door (14)

uitgedrukt.

7
in ons gex'al verdwijnt liel miuimum dus, zoodra ji' :=: —"^^ 0,5823

wordt.

y") Wij iiei)i)en in onze bovenstaande besehouwingen de na de

afsnoeringen (zie \ Ij oxergeiiieven rutlimenten uit het oog \erl(jren.

Gaan wij tenslotte na, wamieer ook deze vei-dwijnen. Klaarblijkelijk,

wanneer de toppen 1" en Q' , R' en S' bij 7=0 komen te liggeji;
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wanneer deze punten dus met 7>' en .1' sanicnvallen. Deze toppen

zijn l»c])aald doof de vergelijkinji-en ((5), in verband met 7'= q^iï,i/{l—j:).

Nu valt /" met B en (2' met ^1 samen, wanneer 7'=0, ,c=:0, .i'^l

voldoet. Klaarblijkelijk nidet dan ,^'=1 /,ijn. \'(i<)rls zal A" met ^1', *S'

met /)" samenvallen, wanneer 7'=(), ,c=i, ,*'=:{) voldoet. En dit kan

alleen, wanneer ,i' =— is, in ons oe\'al derhahe = - ^ 0,8333
<},

^
tj

Vlll. Het is gemakkelijk in (e zien, dat de resultaten van boven-

staand onderzoek hwaHtatief on\eranderd blijven, wanneer men de

grootheid r in den term met a,v- niet had \ erwaarloosd, en wanneer

men naast ,i' ook de overeenkomstige (tegenover ^i' bijna altijd ver-

waai'loosbare) gi-ootheid |J voor de vloeibare pliase had laten staan.

Alle opgegeven waarden van ji', x, .v' en 7' waren dan eenvoudig

mtinerk'k iets gewijzigd, maar de behandelde Iransformalien en over-

gangen waren in dezelfde \olgorde en op geheel dezelfde wijze als

in het bovenstaande is uiteengezet, tot stand gekomen.

Wij zien daaruit, dat het opti-eden \-an een euk'ktisch punt, en de daar-

door veroorzaakte .sclüjnhdre \erbreking der \aste niengingsreeks, een

noodzakelijk gevolg is van de theorie, gerepresenleei-d dodr de vergelij-

kingen (2) of (6), welke leert dat groote waanlen van ,i' (of <('), d.w.z.

van de mengingswarmle in de vaste phase, liet ()])lredeu van lubicli'

toestanden lenge\'olge heeft. In werkelijkheid beslaat er contlnuitcit,

zooals de verschillende tiguren te zien lieven, doch in de meeste

gevallen is sleehts een (/e/lo'/fi' der eontimi verloopeiide smeltlijn

voor realisatie vatbaar. En alleen dut gedeelte krijgt men natuurlijk

door te proeven te zien.

Het is mij tenslotte een aangename plielit mijn daidv Ie betuigen

aan Prof. Iïakiuis Roozi;i?oom, die mij tot dil onderzoek heeft aan-

gemoetligd, en mij ook bij mijne \-oorgaande si ukken over smelt-

lijnen van amalgamen en legeeringen zoo menig nuttigen wenk
heeft ffegreven.n^P^

Aardkunde. — De Heci- 1! \khi in Roozeboom bicdl eenc luedcdreling

aan van den lieer Eici. Drisois: „ /]-i/fit h'r oiliikh-Iik/ raii

(Ie hi'iri'i/nii/si'/r/itnii/ i'ii di'ii ijorspi-iiiKi riiii lii't (/rdiidwah't'

onzer Z('i'i>roruir/i'ii.''

De licrkdüisl en de loeslaml \an lirl iirondw alcr in onze laaglanden

ligg(Mi nog zoo goed als geheel in hel duisler. Keilen, welke daarin

alleen lichl kunnen brengen, ontbreken i)ijna \(ilkomen. Dal blijkt

zoowel uil de gew^aagde onderslellingeii, welke dooi' eenigen dienaan-

gaande zijn gemaakt geworden, aU uil de buitengewone iiedaelitzaam-
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lieiil, waaniiodo aiideivii praktisch hhhmkIoii to iiioolcii Ie werk uaan.

Oiilaiiüs iKi;^- iieweerdo Dvkm'sk^ iii een mai;islraul gcschi'c\eii artikel,

(lat ile i-ivi(M-(>ii lliaiis iioi; haar (Midr wcjicii \aii vroo.acrc Jj'ooloiiischo

[icridih'ii /.(iihIcii \'i)lfj'e)i, maar iiii oikKm-^i-oihIs. lid liroiidwalri- /.oii

liijiia lichcH'i ri\ icrwater zijn. ') Anderen luidden niaciitijie artesische

sti'oonien uit hel hoogere oosten aantienonien. /.onder dat eeniu' deiig-

delijk feit dien oorsproiii;' steiiiii. Weder anderen meenden hnii heil

Ie moeten zoeken in de reed> lang. door niemand minder dan II \nn,

afdoend wedcriegile hvpothese van \ oi,(;i'',i( over de con<lensatie \an

waterdanip in den grond"). Een enkel, op een <ier Oostfriesehe

eilanden waai'genonien, reeds jaren gelefien in ons eigen land l)ekend

gewordcMi en xcrklaai'd. <loch vergeten verschijnsel, gaf sommigen

aanleiding tol voorstellingen, die hnn den angst om hel hart deed

slaan \ooi' de ons ook ondergronds bedreigende zee. Om van geheel

ongerijmde en physisch onmogelijke onderstellingen niet te spreken.

Hel kwam mij voor, dat liij een ernstig zoeken naar feiten toch

iets aan hel licht moesi komen, dat ons een leiddraad zon knnnen

zijn om in dil. in weten.schappelijk gelijk in praktisch opzicht lie-

langrijk vi-aagstuk verder den weg te vinden. Indcrdaail vermoehl ik,

daid'; zij de van vele zijden ondervonden welwillendheid, gednrende

de laalsie maanden lal van vvaarnennngen te doen en gegevens te

verzamelen, door welke de grof)te trekken van de bewegingsrichting,

de herkomst en den algeineenen toestand \an het grondwater in

een hoofdgedeelte onzer laaglanden dniilelijk worden.

Daar een uitvoeriger bewerking (Wv verkregen uil komsten nog

eenigen tijd zal eischen meen ik onder de gegeven omstandigheden

niet Ie mogen nalaten de voornaamste daarvan reeds door dez3

korte mededeeling openbaar te maken.

j\Iijn onderzoek bepaalde zich hoofdzakelijk lol hel zindelijk gedeelte

van het Noord-Hollandsche laagland, met de duinen, en de aangrenzende

streken der provincii'ii Ttreeht en Znid-Ilolland. Dat ik mij bij een

zoo veelomvattend en nog zofi goed als niet onderhanden genomen

vraagstuk, ook lol de hoofdpuulcn van het v raagstnk bejicrken moest

spreekt van zelf.

In de polders, de geestgronden en de duinen van de aangeduide

streek zijn gedni'endc ile laatste decenniën honderden van boringen

uitgevoerd, ten liclmcvc vaii Ie makt'U \erdedigingsvverken of Ier

verkrijging vau drinkwater, door de (ienie en andereu. De liodem-

1) L. Darapsky, üio Tririkvvasserfrage in AmsteidLun. Journal Kir Gasbeleucbtung

iiiid Wasserversorgung. 46 Jalirgang, p. 4(iS, sq(i. (1893).

-) J. Han.n, Zeitscliiilt lïir Meteorologie. 1880, p. 482—486.
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gesteldheid is er daanlixu' ti»t /A-lvere diejtte \rij soed Itelveiid en

eeiiige diepere itoriiigeii liel>l>eii ons ook tamelijk wel inj^eliclit

omtrent den hodem op grooter diepte. Zand vormt het iioofd-

bestand(k'el, waarineik' afwisselen l)aid<eii \an altijd zeer oir/.iii-

vere klei. Naliij de oppervlakte treft men vrij algemeen een zone

aan met kleiaehtige hestandtleelen, de welbekende ,/Oude zeeklei"

van Staking, en zeer verbreid ligt daaroAer heen eene veenlaag, terwijl

dal alles in de dninen door opgestoven zand bedekt is. Onder hel

fijner en dikwijls kleihontlende zand van den boxengrond eene

zone van grof, dikwijls grindaehtig zand, dat niet zelden keien Itevat.

In het westen van de bedoelde streek heeft zij haren l»o\enkanl bij

omstreeks 30 M. -r A.P. of enkele meters minder die[», in hel ooslen

stijgt die iiovenkant van „grinddilnvinni" bij Aalsmeer, Sloten,

Amstelveen, Mijdrecht, Wilnis, Ondhnizen tot 16 a 14 M. ~ A. P.,

bij Muiden en Nigteveeht tot 10 a 8 M. t- A. P., om nog verder

oostelijk de oppervlakte te l)ei-eiken. Onder Amsterdam en ten zuid-

oosten gelijk ten noord-oosten van de hoofdstad is de bodem over

het geheel veel rijker aan klei. Ook op grooter diepten komen klei-

banken voor, doeli nergens als regelmatige, zieh over groote afslaiuien

uitstrekkende lagen ; de ineest regelmatige zone is nog die van de

oppervlakkige, zoogenaamde oude zeeklei. Het is boxendien \an be-

lang, dat nabij onze oostelijke grenzen veel onder fornialies aan de

oppervlakte komen dan onder liet laagland in het westen op enkele

honderden meiers dieplen zijii aangetroii'en. Artesiseli uit Duitschland

voortgeleid water kan reeds op urond van deze omslandigheid in de

bovenste honderdlallen meters van den bodem onzer zeeprovineiën

zeker niet verwacht woi'den.

Van groote betcekenis voor ons vraagstuk is het ook, dat eeniger-

mate zuivere klei l)ijna nooit voorkomt. Wat men als zoodanig pleegt

op te vatten bleek bij nader onilerzoek, door slibben van een aantal

monsters van \ersohillende herkomst en vooral door chemische analyse,

waarmede op mijn verzoek Dr. N. Schooul zich wel heeft willen be-

lasten, voor slechts ten hoogste een derde deel, meestal veel mindei-, lot

een zeventiende, uit klei te bestaan. De onderzoekingen van Spring ') toch

hebben bewezen, dat, en waarom zelfs zeer dikke lagen onzuivere

klei, zoo het Umoii sit/x'rli'i/r </t- In Ufshaijt', nog water, ofsclKion

1) W. Spring, Quelqucs cxpriieuccs sur ia pcnnéabilité de l'argile. Annales do

la Sociüté góologique de Belgique. Tomé 28, p. 117— 127 (1001), cii Reclierelics

expérimentales sur la filtration et Ia pénélratioii de l'eau dans Ie sable el Ie limou.

Ibid. Tomé '2".l, p. 17— 4S, 1892). Vergelijk ook de bespreking dezer onderzoekingen

door H. Rabozée in : Bulletin de la Société beige de Geologie, do l^xléonlologie et

d'Hydrologic. Tomé Ui, p. 269—295, (1902).
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niti'iM l.inuv.aaiii, iloorlatcn. Wiit dan Ie (lcnk(>ii \aii onze kleisoorten,

die, lidcwcl (Ic ti'cliMici ze „ondDorlaalliare klei" ot' ,/vet leem"

plegen Ie noemen, vuur liet groolsle deel nil zand bestaan'

liet eliemiscli onderzoek \an de (i|i liet oou- niluczoelite xcisic klei-

nionslcrs. waaroxcr ik \an een grodt aanlal vcrseliillende liorinii'cn

lieselnkkcn kon, leerde dat hel wei-kclijk kleiiielialle sleelitH bedroeg

minder dan C('n derde: te Sloten ^boring IV. 2, bij 4 M. ~ A.1*.)

en Ie ITitgeest (Slation, bij 43 M. !- A.P.), ongeveer een, rlerde: te

iloiirddin-|i. llaaiicmmcrnieer ;
bij () .M. en ook liij l>4 M. '. A.P.), te

Anifiterdam (.Melkinriciiling o|t de I'rinsengraciil. bij 9 M. ^ A.P.) en

in liet duin, 3 Iv.M. ten wessten van Santpoort (,l)ij 40 M. ^A.P.),

ongeveer een rijfde: Ie Amsterdam (Melkinrieliting in de Tweede

Spaarnd.inimci-Dwarssti'aal, iiij .'5. 5 ,M. ^ A.P.), te Haarlem (Hage-

straal, bij J4 M. r A.P.), Ie Hiliegom (Tresiong, i)ij 14 M. !- A.P.),

te Ik'verwijk (Midden der Breesiraal. bij J9 M. : A.P.). Ie Alkmaar

(Station, bij 22 M. -r A.P.), in liet noordelijk deel van den Water-

graafsmeer polder (bij den < )osler.spoorweg, op 35 M. -r A.P.), te Katwijk,

0.7 K.M. ten Z.W. van den watertoren der Leidsehe Dninwaler-

leiding, bij 1.6 M.! A.P.), ongeveer een zesde: te Sloten (boring 111.

1, i)ij 5.50 M. i A.P.) en te Eertdenkoning, in het westen van üqw

Haarlemmermeer polder (bij J9.5M. r A.P.), ongeveer een zevende : ie

Yelsen (liij Ivosenslein, op 2.50 M. ! A.P.), te Katwijk (in dezelfde

boring, bij 3.8 ^I. -. A.P.), een achtste tot een neijeiide : te Beverwijk

(in dezelfde boring bij 5 M. i- A.P.), Ie Amsterdam (Prinsengraeiil,

iiii (ï M. -!- A.P.) en in lid Koiiiiigsdnin bij ('asirienm (op 32 .M.

— A.P), minder dan een tiende: Ie Driehnis (Nonnenklooster, i)ij

18 jM. -/ A. P.J, ongexeer een vijftiende : te Amsterdam (TAveede

Spaarndanimer Dwarssti'aat, bij 62^1. ! A.P.), Ie Hiliegom (Treslong,

bij 4 M. -r A.P.), ongeveer een zeventiende: in den Watergraafsmeer

poid(>r (l)ij 8 M. !- A.P.), niets: te Amsterdam (Tweede Spaarndammer

Dwarsstraat, l)ij 43 M. -': A.P.). Het laatste monsh'r van op hel oog

iijnzanderige klei l)leek te bestaan uit zanderige kaiktuf, met 77"/„('a('0.,.

Wal het veen betreft, daartoe ingestelde proe\en hebben mij doen

zien, dal het in (looi'Iatings\ermogen mei zandhondende klei op eene

lijn moet woi'deii gesteld, (h\l hel in andei- opziehl zich evenwel in

hooge mate \an klei onderselieidi, n.1. door zijn groot waterhundend

vermogen. Tcrw ijl n.1. klei, gelijk zand, nauwelijks meer dan een derde

\an hel vdlinnc der droge stof waler kan opnemen, is \een in slaat

om veel malen hel volume der droge slof aan water te bevallen.

l>ij middelsooi'lig veen uil den llieker polder bij Sloten, het terreiiuler

militaire watervoorziening in de Stelling van Amsterdam, werd een

waterl»evatlings\ ermogen gexonden van 9 maal het volume <ler als
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cellulose (dus zeker te lioo,tr) berekende droij-e veenstof. En dat

water kan zich, hoewel lani^zaaiii, voor liet ijrootste deel vrijelijk

daaruit bewegen!

In het algemeen heeft nieinhis Ic doen met een moeilijk water donr-

latenden bovengrond van lijner, dikwijls kleihoudend zand, waarop

of waarin op de meeste [)laal8en voorkomen machtige waterreservoirs,

de \eenlagen, welke in de koelere jaargetijden niet alleen steeds met

zoel water ge\uld worden gehouden, maar ook iinnnen watervoorraad

langzaam naar de diepte kunnen afgeven. Daarmede ongetwijfeld het

koolzuur, dat daar beneden ijzer en kalk in oplossing gaat bren-

gen, en metliaan, dat onder lioogereu druk kduicjid, steetls gemak-

kelijker oplost. In de diepte kunnen deze produkten van het

vergaan der organische stof, wegens het ontbreken van Itacteriën,

niet gevormd worden. Die bovenste, moeilijk doordringbaie lagen

sluiten i'i-niiji'nnati: af de zone \'an grindhoudeml grof zand, welke

naar ouderen weder een dergelijke, doch nog onvolkomener afslui-

ting heeft in de onregelmatige i)anken van onziuvere klei en fijn

zand, welke daar \oorkomeii. Bij deze gesteldheid moet \ertikale

l)eweging van het water algemeen bemoeilijkt worden, nu eens meer

dan weder minder, al naar het plaatselijk ovei'wegen \'an klei of van

zand en naarmate ilit laatste fijner of grover van korrel is, terwijl in de

grofkorrelige tusschenzone (of -zones) horizontale beweging betrekkelijk

gemakkelijk kan plaats hebbeu. Zij is daardoor de groote waterweg

en bij de onttrekking van grondwater heeft men zeer algemeen deze

,,Avaterader" leeren vinden bij rond 30 M. -!- A.P. of nog iets dieper.

Dat inderdaad van daar af naar beneden gerekend het grondwater

een gemakkelijker horizontalen weg heeft blijkt uit de omstandig-

heid, dat de stijghoogte in beneden den bovenkant van het grove zand

gedreven l)0(U-buizen in <leu regel slechis weinig afneemt, terwijl ze

daarbiiven in de tijnere zone iiijua altijd (behalve namelijk in de

die|)e polders, waar het water een aandrang bezit om boven de

bodenuip|iervlakte te stijgen) snel toeneemt.

Wat nu betreft de liepaling der bewegingsrielitiug van hef diepe

grondwater, waardoor wij oiis \au liel al of niet bestaan der stroo-

miugen, welke sommigen aauuameii, kunnen \(>rgewissen en ook de

herkomst van het grondwater kunnen o|),sporen, liet middel, hoewel

nauwelijks ooit toegepast, ligt voor de hand. (ielijk aan de op|)ef\iakte

is het ook in de die|)te de zwaarlekraclil. welke liet water in hori-

zonlaien zin beweegt. De richting diei- beweging is door die van de

helling der druklijn van hel watei- in de diepte, door den drukval,

aan Ie tooneii. Die beweging kan iuiuiers slechts geschieden van de
])unteu van hoogeren naar die van hmeivn waterdruk. De beweüiuir in

Verslagen der Atdeeliug NaUuuk. Dl. XU. A". lUUo/-!.
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vertil<,il('ii /.in is liij de iiegtncn iKKlciiiuesIcldlioid in ilcn rcud af

lo Ifidi'ii nil lii'l iKisilioxp (if iii'ualicNC i'iai'akli'i- \an den walcr-

drnl< in di' dii'|ili' nirl licIrckkiiiL;' lol den sland \an lid Ikivcm-

walci-. NN'aar lid ml ddi nndd-Lirtind xi'ijclijk in ccnc lindi-luns ()|)>lii-

Seiido water ci-n niindd- li(Mi;:-di sland aaiiiR'diil dan dal in drn

l)o\'enf!,r()iid kan dit' \crlikali' licwcuinu- sicclils ïcsclücdcn \aii Ixixcii

naar henedon - indien ()\cr hel ucliecl ln'wcninu- in vertikaldi /in,

p,'elijk nieeslal wel liet ge\al is, inou-elijk is, Kw onincivcerd, waar

lio( nil de die|)le in de li(i(irl)nis opwcileiKk' water, zooals in de

die|ie [lolders lid ^eval is, slijüt lol lioxen den lioxenkaiit \an liel

jiroiidwaler, kan, liij een eeniucrinale |)einieaiieleii Itodem, \ortikale

bcwcii'iiiü,' sleelils in de riclilinu- \aii lii^netlen naar lioNen plaats iieliiien.

In hol tdiloorfi'olialte \an liel water kunnen wij een tweede aanw ij-

7An<x \'indeii \'an il(> i'ichtinii- diei- xcrtikale liew o,nin,i;'.

Waarneiiiin.H' der stij^h()()^|e \aii lid diopo urondwatcM- in li(»irlini/eii

en Diiilerlinu'i' NcrucliJkinLi- daar\an kan ons al/oo \aii diens liewo-

flingen veel leeren. Door oen ti'rool aantal \an die waarneininj^oii lieb

ik nii knniion vasistellen. dal de hewenint;' \an het nnnidwator ook

in de diepte ariiankelijk is — wel is waar zonder zirh aan klcMiie

Itijzonderliedeii Ie storen — van de xornien di'f opperxlakte. ( )ni lid

in ééne Ie zeji'^en, die beweging goscliiedl \an de dninen naai- de

lagere str(d<(^n, van de hoogere naar <le die|iere |iolders, en de groole

oneireiilieden ili'V oppervlaklo doen reeds op aanzienlijken al'stand

haren imkied daarop gelden.

In de dninen slaat het diepe gnuidwaler onder de hoogste druk-

king, in de (lie|)e [lolders stijgt hel in de lioorlini/en tot een eenige

meters lageren stand, al welt hot daar ook op tol hoven de hodem-

oppervlakte. lüj de nadering \iin oen lagen pnider daalt het water

ook in Z(>er diep gehoorde pntten. I'a' heel'l (his inet sleelils nahij d(^

oppervlakte, dueli imk in de diept(> een l)e\\eging jtlaats van ih' duinen

naar ilie polders en ook \an de ondiepere naar de diepere jiolder.s.

AUinviis nn tut de modedeoling der waarnemingen over te gfian,

waarop deze iiilkoniNlen lieriisleii, dien ik \(iorop te stellen, dat er

invloeden zijn, welke de drnkking \aii liet water in den ondergrond,

zooals die blijkt nil de stijghoogto in de pullen, lijdelijk eeiiigormate

knnneii veranderen. Van deze invloeden is in de eerste plaats te

noemen de regenval, welke iii\loe(l zich bijna (Himiddellijk doet gelden

en verrev\eg aanzienlijker is dan eenige andere. ÖS'a tlo zware regens

in de viei'de week \an April l'.K).') \ertoonden oen aantal den 'i?'*''"

gepeilde diepe pnllon een O.lN loi O.'iO M. lioogeren waterstand.

Een week later was hij algemeen weder ongexi'or O.Ob .\I. lager

ueworden en eerst na de droue laatste liell'1 \an .Mei, teueii lid eind
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dier mnaml \veder ^ielijk aivii dien vooi' de zware redens tej>eii liet

einde van April. Het stijgen van liet diepe pntwater, onmiddellijk na

veel rejien. schijnt een p:evol<;- te zijn \an de meerdere helasliiii;- van

den li(i\engri)nd. Zdo venioiv.aakle een lix'in, die (i\er den spoor-

dijk in ilen Wateri;raatsmeer polder, op IS M. afstand \an een

34.5 iM. onder maaiveld dit>pen put voorliijreed, j^ednreiKk' een ooucn-

hlik 7 m.M. stijaiii^- \an hel putwater. In de tweede ])laals liehhen

op den waterstand in de diepe putten in\ loed veraiKleriiig'cu \au lU;

luelitdrnkkinfi', een invloed \an s|)oediii- voorljijgaandcn aai'd. liet

water in de putten onderiiaat den invloed dier veranderingen onmid-

dellijk, maar deze nalnnrlijke barometer is een lekke; weldra doet

zich de \erandering der Inchtdi'ukking o[) het diepe water hnilen

den pul even sterk gelden als daarbinnen. Gedurende enkele uren

eeliler ziet men aan niillimelers verandei'ingen in kwikdruk nieei'

dan centimeters in waterdruk beantwoorden. Eindelijk oefent, op

pnnlen, die niet al te ver van de zee gelegen zijn (bij 3 of 4 F<.]\I.

afstand schijnt hier de grens te liggen), de eb- en vloedbeweging der

zee negatieve en positie\e drukking uit op het diepe grondwater.

Hij mijne waarnemingen is op die omstandigheden altijd gelet. ( )\erigens

worden hier, voor zoover noodig is, de datnms, waaro[> de waar-

nemingen gedaan zijn, aangegeven. De peilingen van den watci'sland

deed ik op een enkele uitzondering na steeds zelf, de watcrpassiugcn

(ten opzichte van N. A. P.) zijn bijna altijd door mij of onder

mijne controle verricht; de' overigen werden mij \an betrouwbare

zijde medegedeeld.

In het dnin nn stijgt de druk van het diepe grondwater tot ongeveer

3 M. boven A.P. Aldns werd den 30-^"" Maart 19(13 in een tot 53 JM.

v A.P. geboorden put der Haarlemsche Waterleiding, gelegen midden

in hel duin, op 3 K.31. len westen van Santpoort en nog iets verder

van het polderland, een waterstand waargenomen van 2.91 M. -|- A.P.,

in een anileren put in het duin, met 45.5 i\J. -f- A.P. diepte, die bijna

2 K. M. zuidelijker gelegen is en 2'/.^ K.M. van hel polderland, steeg

hel watei' toen tot 2.19 M. -j- A.P. In een dei-den, nabij den water-

toren bij Overveen en slechts ruim I K.M. \an hel laauland gelegen

pnt, <lie tot 54M. -fA. P. diep is, steeg het slechts op 1.20 + A P.

Deze drie pullen liggen 2\/, tot 3 K. M. van de zee. In een in IHSObij

hel lironwerskolkje, o[i '
,
K.M. afstand \au den laatst bedoelden

en minder dan '
„ K. M. \au hel laagland geboorden. 70 .\l. ; .\. 1'.

die|)en ]int, had men hel walei- lol 0. 3(t .M. -j- A. I'. zien .stijgen. J)aar

hel boor|»nnt. hoewel nog in hel duin geleden, zeer laag was, sleeg hel

waler hier l»oven den grond. !)uidelijk blijkt bij deze vier pntten de

13»
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iii\i(u>(l van de li;i;uin,ii- in ilc iluiiicn en van drn afstand tnt <lo lafrere

slivken.

IMeer nabij den rand is ovoral de waler.-land in de <lie|)e puiten

lager dan midden in iiel duin. I>eii 1 I
'i'-" .\|iiil liKW slond in liet

Koninii'sdnin hij ('astnemn lid water in twee, (niderlin.ü: '/, K.M.

verwijderde, op ongeveer '/ , K. -M. afstand \an liet laagland en 2'/,

K. M. 'van de zee gelegen, tot op 32 M. i- A. P. geboorde putten 1.195

en 1.23 M. -|- A. P. Op denzelfden dag liad het in een 33 JM. -)- A. P.

diepen put hij Santpoort, aan ilen rand der dninsireek en 2200 M.

van den Znid-S|iaarndamnier poldei- (met 2.()0 M. '. A.P. zomerpeil),

een stand van 0.29 M. + ^- P- p" bereikte hij i\osenstein, door de vlakte

van Driebuis van de duinen gescheiden en slechts 1300 M. \an den

even diepen Noord-Spaarndamnier polder \(m-\\ ijdei'd, geen lioogeren

stand dan 0.055 M. -l- A. P.

Gelijk aan het Brouwerskolkje hij Overveen stijgt ook het water in

welpnUen van slechts ongeveer 20 M. ! A.P. diepte hij ISergen, dp

het teri'ein der Alkniaarsehe Waterleiding, daar zij zich lievinden in

een knnstniatig verdie|)t gedeelte der duinen, tot boven het boorjunit.

Het bereikte echter hier, te midden van hooge diunen en op '/j K. M.

afstand van tamelijk ondiepe polders (Z. P. — 1.33 M.), den l'*'"" Maart

1903 een stand van 1.35 M. -f A. P.

In een ongeveer 40 M. ~ A.F. diepen put der papierfabriek van de

firma van Geldkk Zonkn te Velsen, gelegen op 1300 M. afstand \an

de Noord- en Zuidwijkenneer polders (met 2.40 M. ^ A.P. zomerpeil),

stond den 14''^'" April 1903, nadat in 53 uur daaruit noch uit een

der ovcM'ige puften was gepomjit geuorden. 0.2B I\I. -j- A.P. Onder ver-

gelijkbare meteorologische omstandigheden vertoonde een 44 M. — A.P.

diepe put bij het stoomgemaaltje in de ftleerweiden, aan het Noord-

zeekanaal, op slechts 370 M. afstand van die polders, en zelf tnsschen

twee ondiepere polders van (-r 0.50 en '. 1 .40 M. zomerpeil) gelegen,

den 25^'"' Mei 1903 een waterstand van 0.435 M. : A. P. In het

fort Znidwijkermeer, gelegen in den gelijknandgen polder, had den
gstcn Maart 1902 een ptit van 45 M. '. A.P. diepte een waterstand

van ongeveer 0.80 M. ^ A. P. Hier zien wij duidelijk den water-

stand in de diepe putten van de duinen naar de polders afnemen,

welke drukval eene liorizontale beweging in dien zin verraadt.

Hetzelfde bleek, met nog grootei- duidelijkheid, tMi zuiden van Haar-

lem, door den invloed welken de uitgestrekte Haarlenunermeer polder,

met zijn oostelijke anne.xen, wier- zomerpeil omstreeks 5 M. of meer

onder A. P. is, gezamenlijk een oppei'vlak bezittend van 42t)00 H. A.,

daarop uitoefenen.

Te Aardeiihout had op den S^en Mei 1903 een 32 M. -^ A. P.



diepe put een waterslaiKl van ()..'i2 ^I. -|- A.P. Men kan aannemen,

dat de waterstand ten tijde der (>\erige peilingen iiier ongeveer

Ó.40 M. + A.P. zal geweest zijn. Deze put ligt 3600 M. van

ilen llaiirlemniernieer poldei' en slechts ;]50 M. \aii den Yeenpolder

(Z. F. r 0.75 M.\ Een te Heemstede, op Keiniemevoord, sleelils tot

26.3 M. ; A. P., doeli tot in het grindachiig zand geiiooi'de pnt had

den 2''''" Jnni 1903 een waterstand van 0.575 M. ~ A.P. De pnt

ligt, hoewel in de binnenduincii, slechts 2200 M. van den Haar-

lennnermeer [lolder. Een andere put, 100 M. ten noorden ^an liet

Raadhins te Heemstede gelegen, op 1300 M. afstand van dien polder,

had den 29^'"" Mei een waterstand \ an 0.78 M. -f A.P. In een derden

onder Heemstede, doch op slechts 300 M. afstand van den Haarlemmer-

meer polder, op Meer en Berg gelegen, 32 M. -r A.P. diepen put was,

onder \ergelijkl>are nieteorologisdie omstandigheden, de waterstand

1.63 M. ^ A. P. Een 32 M. -^ A. P. diepe pnt bij de remise van de

Haai-lenische Electrische Tram, aan de Leidsche vaart, had den 9'^*"

April 1903 een waterstand van 0,225 M. -r A. P. Deze put ligt in

den Yeenpolder (met ^ 0.75 M. Z. P.) en op 3700 M. afstand van

de RingAaart van den Haarlemmermeer polder, tloch ook slechts 1400 M.

van den Xoordschalkwijk polder (Z. P. — 1.25 M.), aan de eene en

ongeveer 1 K.M. van het duin aan de andere zijde. Een pnt bij de

Haarlemsche Lichtfabrieken, in den Veerpolder, (Z. P. '.- 1.40 ]\I.),

1700 M. van de Ringvaart van den H. M. P. verwijderd, had den 31*'«"

Februari 1903 een waterstand A'an ongeveer 1.00 M. ! A.P. en een pnt

op het terrein bestemd voor het Haarlemsche Slachtliuis den 4'''^" April

van 1.08 M. -r A.P. Deze put ligt in den Roomolen polder (Z. P.

~ 1.25 M.), op 1300 M. afstand van de Ringvaart van den H. M. P.

Daarentegen stond in een te Hillegom (achter het gebouw der Hil-

legomsclie Bankvereeniging) tot 39 M. : A.P. geboorden [int, op 1200

M. afstand van den Haarlennnermeer polder, den 8^'*'" April 1903 het

water slechts 0[) 1.20 M. -.- A.P. Hoewel o]i denzelfden afstand van

dien polder gelegen als de put nabij het Raadhuis te Heemstede is de

afstand tot het hoofdmassief der duinen bij dezen put te Hillegom

2900 M., bij dien te Heemstede slechts 1650 M. Bovendien is te

Hillegom de liovengrond veel kleirijker dan te Heemsteile, zoodat het

diepe grondwater o]) eerstgenoemd punt meer onder den invloed slaat

van den in den H. ^1. poldiM' liecrsclicndcn druk.

Op slechts 1125 M. afstand naar het noordoosten van dien |iutte

Hillegom, doch 300 M. biinien den Ilaarlemmei meer polder is te „Eert

den Koning" een pnt geboord tot 26.3 M. ; A.P., waarin den 21""^"

April (nog v(')(')r de zware regens van de laatste weken dier maand)
de waterstand was 2.57 M. .A.P. Zoo groot verschil maakt een 1 500



M. \er|ilaalsiiiii' iii de ricliliiii!' naar hol iiiiddeii van don Ilaarloni-

niornioor iioldor ! Midden in dioii iioldcr, ()|i AddU'sliiirvc, aan don

nii--li'li jkon I Idcitdw 1'l;. ^MO Al. Iii: /.nidw csli'ii \an i\ri\ \ ijl'lnii/.or

1 )\\ ai'swog, zaji' ik in oon 'M M. A.l'. dic|icn, lul nndiT oon w <'iin;i'

Ikpoüoi- ii'ol(\ii'OM kloiliank LichoDi-dm {iiii lid nriindw aloi' sl<'clns Idl

4.7(1 .M. ! A.l'. (i|i\\clli'n. I'"ai dii was. wcucns ooniii'o dau'on \n>>v

do \\ aarnoniin^' Li'i'xallcn roncns no^ wel oen dociinolor liuxcii lid

|i(il in dnino lijdoii. Te lloófddorp nam ik in een sioolils Jy.5 Al.

; A.l*. dio|ion |(iil den H^^»" Mei 1903 een walerstand van b.iVA M.

; A.P. waar. Ofselioon minder (lio[) dan de overiuv |nillon ligt (oeli

(lok bij dezen de lioden) in soIiit|m'ii naliij don iKncnkanI \an hol g'roxc

zand, ondei' (U'w minder- d(i(nlaal baron bdNeufiTond \'an lijn zand en

klei. ( )n,uel wij leid zon \an (Uider do kloibank bij 34 M.; A.P. liet

water iets hooier ()j)ti;ewcld zijn. ])aar staat tegenover dat, wegens

\ (KH-atgegane i-egendagon, \ermoedelijk de waterstand wel meer dan

een docinidoi- hoogor was dan in di'ogo lijilen. Men \indl dns, dal in

liet midden van den Haarlemiiiermeer polder hel gromivvater van

onder de diepere klei zeker nog ruim ot'ii hal \ en Meter kan stijgen

boven liet zomer|)eil (dat 5.20 M. ! A. P. bedraagt), daarentegen van

onder de bovonslo kloiaohtige laag slochls weinig Ixncn dal zoinoi-poii.

De druk die hol in de duinen en de ondiepere omgevende polders

op zijn wog naar don 11. .M. polder ontving is in diens midden bij

r.l M. ; A.l'. bijna geheel on op o4 M. '. .A. 1'. oji oon lialvon Meter

na vorbrinkl. zoodat nog slechts geringe opstijging boven hot omge-

vende grondwater mogelijk is, terwijl te ,/Eert den Koning" die oji-

stijging \an 'ilï M. -^r A. P. nog 2.(33 M. boven hel zonierpeil, ot'

ongeveer i.50 M. boven liet maaiveld, bedraagt. De bovengrond

looli is halt' permeabel en op don weg \ au lid waler na;ir hel midden

en van den jiolder gaat ahlus de slijgki-aohl moer (>n mot'i- \crloren ;

dos Ie minder echter iiaarmalo \;in boven do al'sliiiling door klei on

lijn zand minder oindlkmnon is.

liet water kan zich diontengex'olgo ook niet \erder horizontaal

bewogen in f\t' richling naar hol oosten, wanl dan zon lid naar punlen

waar een hoogere druk lieerscht moeten slrocnnoi).

Dat inderdaad hel drukxerschil lusschoii de hoogere onige\ing v\i

dezen diepen poldoi' i\r bewoging voroorzaal<l l)loek uil w aarnomingen

op andore punlen om den Haai'lemmormoor puldor on do Ion ooslon

zich daarbij aansliiilonde diepe jioldors lol on iikH don ( irdol-Mijdrochl

polder.

Ten unordooslon xan don llaarlemmormoer |iol(lor zijn. in don

Kiekor pdlder, Ion belnieve der w alorviiiirzioning in t\f mililaire Slol-

liiig \aii Ainslordam. een grool aanlal pullen gebooid, waarvan do
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nieesteii diigeveer 50 31. ' A.1*. (Ii(>i» zijii. Dezo zijn herhaaldelijk

door mij gepeild en die peilingen wan eene zoo groote reeks van

puften hebben tot belangrijke uitkoni.sten geleid. Van groote beteekenis

is 'f nii vooral wat die peilingen leerden ten aanzien \an de bewegings-

richting van het diepe grondwater. Zooals uit de onderstaande tabel,

waarin zooveel mogelijk slechts putten van overeenkomstige diepte

zijn opgenninen, te zien is, bleek daarbij de reeds elders door mij

opgedane ervaring volkomen bevestigd te \vordeii. Deze peilingen zijn

gedaan op den 5'^''" Juni 1903. De afstanden der pnlteii tot den H.

M. polder zelf \erk rijgt men door de afstanden tot de Ringxaart met

80 M. Ie vermeerderen.
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Bevestigd wordt het werkelijk liestaaii der lioveii aangelcKHKk»

strooming van de ondiepe pokiers ten noorden van den H. M. polder

naar dezen laatsten dooi- de waurneniing van den walerstaiid in een

tot 32.5 JI. -r A.P. bij het //Hnis de \ raag". Inssciien den Kieker polder

en de Skiter Binnen- en .Middelveldsche (ieeonihiiieerde Polders

(Z. P. r 2.15 M.), niet ver acliler het Vondelpark, onlangs onder leiding-

van Dr. Alkxanuek Klein geltoorden put. Ik iie})aalde dien. ilcn

lüd.n j,i„i 1903, Of) 2.46 M. : A.P. De put ligt 3100 M. \an den

H. M. polder, of ongeveer 1800 M. verder dan pul III. 40 in den

Rieker polder. Ook hier dus een \er\al van 1.8 ; 10000.

Naar de polders, welke ten oosten naast den H. M. polder gelegen,

daarmede in hydrologisch opzicht een geheel vormen, heeft de be-

weging van het \\'ater in de diepte eveneens in de richting \an de

hoogere polders naar die diepere polders plaats. Dit ^v^?rd aangetoond

iloor i>eilingen gedaan oji den 24''"-'" Juni 1903 in putten welke allen

tot ongeveer 30 M. -r A.P. geboord zijn en gelegen in forten en andere

verdedigingSAverken ten znidoosten van Amsterdam. Daar bleek een

drang te bestaan van dat diejie waler in de richling van den

üroot-Mijdrecht polder (waar gemalen wordt o[i een zouierjieil \aii

-^ 6.60 ivi.).

De Aolgende kleine tabel toont dit aan.

Afstand tot den Waterstand,

( iroot-Mijdrecht Polder in M. : A.P.

For; bij Nigtevecht 7 KM. 1.77'

.Mil. Post bij Oostzijdsclien Walerniolen 5.5 „ 2.01

ForI bij Abcoude 4.5 „ 2.12

Fort bij De Winkel 2.5 „ 2.29

Fort bij Botshol 0.2 „ 4.43

Dal het ver\al hier bijzonder sterk is nabij den diepen polder en

ook van Nigtevecht naar den ( )()stzijdsclien Watermolen meen ik Ie

moeten loesclirijxen aan de liooge ligging \'an „griuddilu\ iuui" iu

deze streek, waarop in den aauxang \an deze medetleeling reetls

gewezen werd. Daarom kan de iu\loed \an hel bo\'enwater zich

betrekkelijk sterk doen gelden, waar iu {\cn sfanil daarvan bt'l rek-

kelijk snelle wijzigingen optreden, gelijk bij Botshol in den eeuen

zin (door i\cn naburigen dieperen polder) en bij Nigtexeclil iu den

anderen zin (wegens de \erliefting \ an den bovenkant van lietgroxe

zand aldaar, die 0|) betrekkelijk geringen afstand naar het oosten

van Nigtevecht plaatselijk zelfs de oppervlakte bereikt . Immers

de artesische gelijkvornngheid \au de drukking, waaronder het diepe

gronduatei- slaat, wordt daardoor verbroken.
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Dat men indordaad iiiel Ie (lenki'ii Ik'oI'i aan urooto slrnnininnoii van

Ik'I (liopo <;i(in(lvvatoi'. niPt oon aljionioeue riciiling, diK-li aan strdoniin-

gen, die van do j)laalselijl<o \ (innen der o[)pervlakte afliangen, moge ten

slotte nog bevestigd worden dooi- \\\cv ]tpilingen in den Watergi'aalsmeer

polder (Z. P. '. 5.50 .AI.), in piitlen, ook onder leiding van Dr. Ki.kin

gciioord. Eene in liet nooiden van dien polder naast den üostcr-

Sponrweg op 250 M. ten N.AV. van de zoogenoenide Poort gelegen

pnt van ongeveer 39.5 M. : A. P. diepte had den 18<l«" Jnni 1903

een waterstand van 3.215 M. ' A. P., een andere van vermoedelijk

35 M. r A. P. diejile, in liet zniden van dien polder bij den Omval

gelegen, den 23'*'«n .Imii 1903 van 3.125 M. -^ A. P. Deze laatste

put ligt 5 K.M. bijna juist ten ot)Sten van dien bij liet ;/lIiiis de

Vraag", die ^veder 2.3 K.AI. ten oosten en een weinig ton noorden

gelegen is van den put 111. 40 in den Rieker polder.

Een 25 M. -'.- A. 1'. diepe jiul in de batterij in den Z. W. hoek

\:u\ den llijliiicriiieci- |iolder (Z. 1'.
!

• 4.80 AI.), op 4 K.AI. ten noord-

westen \aii den put bij den Ooslzijdseiien Watermolen 4.8 K.M. ten

zuidoosten van dien bij den Omval en 11 K.AI. afstand van den Bul-

lenwijker en llolendreehter jiolder (Z. P. -^ 3.35 M.) gelegen, had

onder gelijke meteorologisclic omstandigheden eenen waterstaiul \an

3.075 M. -r A. P. 15ij de Avidbekende boring van de Genie te Die-

nierbrug, l)ij liet AVecspcr tolliek, buiten den noordelijken hoek van

dien polder, sloiid lid den 18''<"' Oetober 1888 in den toen 73 M.

-r A. P. diepen put oji 2.51 '. A. P. Deze put lag op 2 K. M. afstand

van den oostelijken raiul \aii den Watergraafsmeer ])older.

Naar de waargenomen waterstanden bestaat dus in de streek

tiissehen Amsterdam en den II. M. polder en ten zuidoosten van

Amsterdam geen algemeene, zoogenoeind artesische strooming naar

liet westen of naar het oosten ; wat men werkelijk \ iiidt zijn

slechts van de plaatselijke bodemvormen afhankelijke liijzoiideiv

stroomingen, naar het lIaarleiiiiiieriiie(M--coinplex, en naar de Water-

graafsmeer-, de Bijlmermeer- en llolendreehter polders.

Uit de waargeiioiiien waterstanden in de diepe jiullen valt nu

echter, door \ ergelijking met <ie standen die het van geringer diepte

opwellend grond\vater aanneemt en niet het bovenvlak daarvan, ook

af te leiden de richting van de vertikale beweging van het grond-

water. Om kort te gaan l)lijl<t deze in de ondiepe polders, gelijk

iii de duinen en tle geestgronden, algemeen benedenwaarls gericht

te zijn, tiaareiitegen in de die|)e polders, zooals tle Haarlemmermeer

jiolder en annexen, opwaarts. Het opstijgen van het water in diepe

wclpiillcii Int lio\"'ii hel L;rnii(l\\ ater en lid maaiveld der diepe polders

is bekend genoeg. In minder diepe polders blijft het welwater beneden

(n
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do (i|>|>(>r\lakl('. ()(ik iicciiil de slijiilHKin'tc^ naar lioMuithlcu der diope

|i()ld(M's in den i-ciid uclcidi'lijk at'. Iii hooLfor n'ch'H'cii sirckcii. zooals

de diuiicii ('II de ,ü'(H'sliii-(ii:drii, licil de lidvcnkaiil \aii hel Lirdiidw alcr

belaiiii'i-ijk lioxcn die \aii lid walcr in i\r dii'i»' piitlcn. Ilit'i' dus

tocMUMniiiu' \;ui dt'ii druk \an (iiidcr naai' Ikixcii cii inzakken \'an

ANator. In lid Koninii'sdnin Imj ( 'astricnni liii'l de liu\(»nkant \an liot

grondw aicr oim'ex'fM'r l.'M) M. luKiiicr dan lid \\al<'r in de diepe

jinlleii stijul. Ie Sanlpoorl, aan do land/.ijdo van hel duin, is liel ver-

solnl zolt's l.HO M. Dit zijn nalnurlijke verschillen; waar knnslnialiii,-

aaiizioidijko watoronllrokkinii- hoeft plaats uehad daalt do b()\eid<anl

\an hol üTondwaler oeniiicrniato, zoo liij do papierl'aln-iek te A'els^-eii,

waai- het verschil slechts 0.5(1 .AI. hedraajil.

In M'iliand nu mot de zooo\en aaii<iodnido loeslanden zal, xooral

in hel koele jaargetijde, wanneer hoofdzakelijk liet grondwater door

ilon neerslag gevoed wordt, in de dninen, de geestgronden en de

ondiepe polders door den neerslag tio voorraad \an het grondwater

voortdnrend woixlen aangevnid, tei'w ijl daarentegen altijd verlies

plaats heeft in de diepe polders, waarheen in niet geringer mate dan

naar de zee \oortdnrende afvloeiing bestaat. Dat hel "rondwal er, nu

het niet van verren oorsprong is, slechts kan worden atgoloid van

den plaatselijk of op lielrekkelijk geringen afstand ge\allen neerslag

spreekt van zelf.

Dientengex'olge zal men in \elo ondie|)e jiolders, al liggen ze te

uiiddon van andore (diepere) "polders en op grooloii afstand \an do

dninen of andere hooge terreinen, gelijk die ten zniden on znidwoslon

van Amsterdam zoet water mogen verwachten. En aldus is naar

mijne meening ook te verklaren het zoete water in de diepe i)ntlen

te Pnrmerend en Ie Sclu'rniorlidru. Plaatselijke vorschillen iiidogoo-

logi.sche gesleldhoid \an ^ït'w hodoui spelen hior e\enwel oeiu^ helanu,-

rijke rol. Waar in don hovongroud liijzomlei' weinig klei voorkomt,

daarentegen do boxoukanl van hol grof zand zeer hoog ligt, gelijk

op grooteren afstand ten zuidoosten \aii Amslordam, in tegenstelling

md het zuidwesten, hot ge\al is, kan brak boezeinwalor on Zuider-

zcowater gemakkelijk inzijgen en hd grondwater brak maken, zooals

hol in meerder of ndndor male, bovondon wordt Ie zijn van Diomer-

briig Uil Abcoude en Naarden.

'rorloo|)s wil ik nog de aaudachl \cstigeii up ile foilelijk st'dei't

eeiie halve eeuw geoonstateerile uitdroging \aii de dniiion i'ii vooral

van hel lagere land ten westen van den 11. M. [loldor, welke eorsie

all hans men vooral aan de waterleidingen heeft toegeschreven, ilie

i'i'hlor, naai' het mij nu \dorkonil, xnoi'al Ie wijion is aan hot juisl

een liaho eeuw geleden drougmalon van hol Ilaarlemmoi' .Meer. waar-
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(Idor ooi'sl lic in deze incdi'dt'cliiiii' aaniiclitondc maclili,n-o nndoi'OTondsclif

sirodiiuiiL;- \;iii licl diiiiigcliiod naar dien uilgeslrcklcii diepfii imldcr

iiiiislaaii is. l'.ijy.onder sterk is die nildroniiiU' ji<ïWOesl in liel laLicrc land

\an al' Zindsclialkw ijk lul ÜcMnelirock, lul dp een paar kilonidci-

at'slaiid \aii den llaai-leiniucnnecr pnidci-. imidal klei er Ixixcn lid

üi-ove y.and /.(lo ^'ood als y:oliool ontlircckl. l'il de >l(il('n aldaar /.aki

in enkele da,ucn, wanneer liel lioe/.einw aler w urdl hinleiiü'esidlen, hel

waler \\eü', en wel onder de Uiim\aai-| heen, /ixials hewcy.en w (ir<ll

door hel veel iaiicr |ieil in een deel dier slrt>ek. ') ScderI, eeniüe Jaren

neleden. hel |ieil \an den 11. M. polder niel ().!5() Al. is \erluai2,d geworden

lieel'l men op .Meer en Iterii- eeiie \ crlauini:- \an gelijk bedrag in

een o|i 4(K) .M. al'slaiid Indien den poldei' en 4 Ai. hooger gelegen

\ij\'er waargenomen. Hoe geweldig moei dan de in\ loed der peil-

\erlaging met meer dan 5 AI., hij he( di-oognialen \an hel Haarlem-

mer Aleer geweesl zijn

!

Onitrenl de Iteweging van hel diepe grondwater aan den zeekant heb

ik slechts enkele waaniemingen knnnen doen. De groole gelijkvornng-

lieid waarmede het dnin aan de zee grenst laat evenwel, in verband

met de overige nilkonisten van mijn onder-zoek, toch toe daaruit met

vrij groole zekerheid besluiten aangaande den algenicenen toestand

te trekkeji.

Dal aan de oppervlakte het watei' uit het duin naar de zee afvloeit,

evenals aan de landzijile zulks het geval is naar de geestgronden en

de ])olders, is welbeki'ud. Een nu-rkwaardig bew ijs voor liet bestaan

ilier alstrooming naar zee is het voorkomen van zoet walerkwel tijdens

eb, op hel strand ten noorden van Noordwijk-aan-Zee. Er vormen

zicli daar alsdan plassen en geulen, waaridl zoolang de eb duurt, niel

ongelijk aan beken welke dooi' Itronnen gex'oed wordiMi, groole hoexeel-

heden van water, dat sleelils ten deele uil zeewati'r bestaai, naar zee

.stroomen. Kleidcelen, welke dat opwellend waler aan de oppervlakte

brengt en in tie ri[)[)le-marks laai bezinken, doen een dicht nabij de

ojtpervlaktc gelegen kleibaidv als oorzaak van hel opwellen \ermoe-

den. Elders kan het naar de zee at'siroomende duinwaler dieper in

het zand van hel strand wegzakken. Den 27'*''''' Maart 1!I03 om II

uur v.m., lijdens eb en ongeveer 9 unr na hoog walei' en bij ZZU. wind,

schepte ik tegenover slrandpaal No. 78 uit znik een ongeveer 2Ü0 M. lang

beekje, welks debiet op ten minste 7 AI' per uur te schatten was,

een monster waler, dal 1 1550 md. chlooi- bleek te bexallen. Hel waler

1) Dat aldaar ook uit do Ringvaart zult, wier hodein ongeveer '.i M. -.- A. P. gele-

gen is, veel waler weg/.akl wordt bewezen door hel feit, dat liij de Cruqiiiiis de

waterstand steeds eenige cenliinelers lager is dan die van liet Spaarne, de grachten

en vaarten Ie Haarlem.
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hestond dus voor \\ uit zoet-, voor ^/, uit zeewater en door dat

ehlieekje stroomde per uur meer dan 2.3 M' zoet watei' in de

zee. Men kan nu, bij de groote gelijkvormiuiieid, waarmede de duinen

in het strand ov^ergaan, aannemen, dut wat hier door locale omstan-

digheden zichtbaar phiafs heeft, algemeen aan het strand, lioewe!

meestal onzichtliaar geschiedt.

Een andei' bewijs voor de aanzienlijke oppervlakkige afvloeiing

van zoet water naar zee leverde mij een gemetselde welput gelegen

in den duinvoet aan het sti'and Ie Zandvoort, waaruit de visscher-

schuiten haren drinkwatervoorraad verkrijgen. De bodem van dien

put ligt 0.72 M. ^ A.P., d.i. 0.04 M. boven gemiddeld laagwater

der zee en 1.60 >AI. onder gemiddeld hoogwater. Het chloor-gehalte

van het putwater liedroeg den 18''''" Februari 1903 om 4 uur 20' n.m.,

bij laagwater, 291 m.G. per Liter. Den G''*-'" Maart 1903, om 10

uur 30' v.ni., ongeveer 3 uui na hoogwater der zee, was de water-

stand in dien put 0.93 M. -|- A.P. of 0.7(5 M. boven de zee op dat

oogenblik.

Een andere hooft lafvoer van zoetwater heeft echter ook aaii den zee-

kant wel in de diepere, grofkorrelige zandlagen plaats. In een in het

duin, tot 28.3 M. -;- A V. op het Kei-kplein te Zandvoort, oji 350 M.

afstand van de zee (laagwaterlijn) geboorden put was den 14'''^^'^

April 1903 de waterstand als volgt

:

Om 4 uur 3(V n.m. 1.445 M. -f A.P.

5 „ — „ 1.497

5 „ 25' „ 1.520

Duidelijke verandering dus met den vloed, ilic te IJmuiden om 4

uur 55' n.m. zijn hoogsten staiul, 1.43 M. -[- A. P., Iiereikte, te Zand-

voort vermoedelijk 8 minuten vroeger.

Den volgenden dag werden in denzelfden diepereu put de/.e water-

standen gepeild :

Om 12
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Dour Neriiclijkiuix iiid ilc ii|>lcckciiiii'ji'ii ilci' zrUVt'jiisln'crcude

])f'ilsclia:il l(> I.liiniidcii lilrrk mi. il.il n- ccih' \ iTlran'iiifi' der ii'clij-

i)i'\v(\ü-iim- in dien oji 'AM) Al. \;ni de /.ci' uolriicii pul jilaal.s iii'cfl \'aii

oiiji'cxt'ci- 4(1 ininiilcii. Di' iilolselingc (iiidcrhreUiiif;' in iii'l ii'('l('i(k'lijk

slijücn \aii dm \\aU'r>land om o mir ö' werd loi-iiji',t;ev()ii(U'ii iii (k^

xeraiiik'i-iiiu' \an (\ou zccspic^üc] (i{ n cxcm-ciiiii- iets vroeuTrcii tijtl.

'IV l.limiiik'ii werd (im I mir .'^O' ii.m. i'cn kiauw alcr.slaiid xnu

0.76 ^1. r A.P. waai'geiKdueii. liet walci' in (k'ii |(iil sUmd dus I .!)5 M.

Iiooger. lüj liooiïwakM' daarcnh'^cii slond lid slcckls oii.U'evoi'r 0.10

M. hoven (k' zee op dal lijdslip. De ampliinde (Icv ti'Ptijbpwcniuï

in (k'ii pnl hcdi'ocif dns locu onucxcci' 0.i]4 M. Maar di' \ locd slccii'

locn linili'ULicw <ioii Ikjoü- (0.55 .M. Imxcn hel ii-ciind(k'kl Nloedpeil),

Icrwijl iiol laa.uwalor Juisl don ,ucini(klcl(kMi slan<i had. ik moon do

;4emi(.kk'ide xcriikalc heweg'in.ü'swijtho in ilen pnl op Icn lioo^slc O.'M)

M. to moiicn schaltoii on uolooi' niet xcr mis to paan door xoordon

tiemitldekien watorsland in dien pul 1.30 j\I. -|- A.1'. aan Ie nomen,

dl' 1.50 ,M. hoxcn den .ueniickk'klon /.oespiofioL

i)ij (k' hosehoiiwinu' \an dv howeniiii;', welke onik'r (kv.on o\ oi'drnk

hel (hcpc ui-ondwaloi- in de riehliiiu' naar de zee /.al vorkrijji'on, is

nu inel uil lid ooi;' Ie \crliiv,cn hel y.ooN'oel Ik.iou'oi' soorlclijk üow ielil

\an hel /.ei'waler. Mono kolom zcewaler \aii 'M) Al. diepte zal (hij

(H'u soorlelijk uew ielil \an i .0244, zooals Noordzeewater g-emiddold

lieofl) oxcnw iolil maken niel een oini-ex'oer 0.75 M. hooii'ere kolom

zoetwater. Slelliu' echler li^l t\{' onderkani \an het zoele water, zon-

der noemenswaarde \ci-niindoriiiu' \iXii ^Ic stijji'lioo.iite in het ijrove zand

daai- lioneden, no'i' \-eel dieper dan 'M) M. ~ A.P. Een direct l)ewijs

daarvoor levert hel i;-eriii,ii'e chloorfj.'ehalte van het water in den diepen

pul op het Kerkpleiji, dat slechts 45 ni(l. ]iei- Liter hedroeg, en \an

dal. lielvvclk in den .'>0 M. diepen, midden op het strand, ongeveer

"250 Al. zuidelijker gelegen put o|ivv('lde, !KÏ nid. chloor per Liter. In

statisch evenwicht zon aan een stand van ili'w liovenkant \'an het

zoete grondwater van 1.50 Al. Iiovcii den gemiddelden toestand een

onderkani van <)l.5 AL daar lieneden heanivvdorden. Doch wegens

de hevveging van het zoete water heefl men hier te doen niet een

d_ynannsclien ovenwichlstoestaiiil ; de druk op ^i-oole diepte is dns

niet eenvDiulig gegeven dooi' dien van de vv aterhoonto in den grond

(laarhoven. Hvenvvcl zal hij henedeu 'M) Al. weinig veranderen. Alen

moot dus wel aannemen, dal l)ij een ovi'rdrui< van hel zoete gi'ond-

water van 1.50 AL, uelijk uil t\i' s|iji;hoot;to in de Imis is al' te

leiden, dieirs oiidei'kanl liij oniicveer liO Al. ] A. I'. gelegen is;

de gotiji)eweging van het zeewater en de drnkverinindering naar

beneden in aanmerking gojiomen. kan men dien veihg uji 50 tul (ïtJ
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M. : A.P. stellen. In ieder geval liecfi liet van ongeveer 30 .M. -'.- A.P.

(ipwellende zoete water nog slijgiiuogle ho\en den zeespiegel. Dat is

direct waar Ie nemen aan ilen op liet strand lieboorden pul. hoewel

(laar, oOO M. dichter l>ij di' laagwalerlijii, een sterke verininderiiig te

zien is. Op dien aeriiigeii afsland is de in de dninen aan dat die|)e

grondwater medegedeelde slijgkraclit reeds grootendeels verloren

gegaan en men kan aamiemeii dal zij niet ver in zee geheel ver-

dwenen is. Die sterke druk\al is wel vooral toe te schrij\-eii aan de

getijiieweging, waardoor telkens hel een vierde deel \an hel in

het zand aanwezige water ververscht wordt, zoover namelijk die

beweging zich doet gelden — en ilal is, gelijk nit die waar-

genomen in den put op het Kerkplein blijkt, nog op vrij aanzien-

lijken afstand van de zee het geval. Bij el) vnllen zich de tnsschen-

i-uimten met zoet, bij vloed met zeewater en de ver[)laatsing betreft,

zooals reeds gezegd is, V', van de in het zand \oorliaiiden lioe\eel-

lieid water, ilaar ook de omstandigheden, dat de zeebodem aflielf

— te Zandvoort ligt hij, op 400 lAl. van ile laagwaterlijn, reeds 2.5

M., op 1200 M. buiten die lijn 5 M. onder A.P. — en dat hef

tijne zand met klei der oorspronkelijke bovenlagen in de zee wel

voor een groot deel do(ir grover zeezand vervangen is, moeien in

liooge mate bijdragen om den drukval van het diepe grondwater

aan den zeekant bijzonder groot Ie maken. Gedurende den vloed is

de afstrooming echter ook liijzomler gering, en alles te zamen genomen

zal aan den kant van het pdldcrlaiid de af\'loeiing \aii hel water

nit de dninen toch niet veel minder aanzienlijk zijn dan die naar de zee.

Laten wij dit ingewikkeld proces, ter l)eoordeeling waarvan nog

weinig gegevens ten dienste staan, thans rusten, om het gedrag \an

het zeewater op grooteren afsland van de kust na te gaan. Dat de

bodem van ons laagland tot op grooten afstand van de zee met zee-

water gedrenkt is valt niet Ie betwijfelen. Bij geen \an de honderden

gedurende de laatste tientallen jaren uitgevoerde boringen, mits dieji

genoeg voortgezet, Ideef hel bewijs daarvitiu' uil, in hel naar gelang

van omstandigheden ver.schillend diep, doch steeds optredend zouter

worden xnn het grondwater, lol \er boxen het gehalte \'an alli^

binnenwateren, met inbegri[) der Zuiderzee. lu en nabij de duinen

moet men daarvoor veel dieper gaan (ini zeewater aan te treilen

dan in de polders, en in de hoo^-crc iii den i-egel dieper ilan in de

lagere polders. Aan het Ih-duwcrskolkje had bij 72 .M. r A.P. diepte

het welwater, gelijk dal in lol 54 .M. '. A.l'. diepe pulten der

llaailem.sche waterleiding, zonwel als dal \au <s(l .M \.\'. in het

duin Ie Elswoul, geeu liooger chloiu'gehalle dan iip|ier\ lakkii; duin-

water, en ook in ilen Kieker jMtlder is hel bij meer dan 50 .M. i A.P.
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even arm aan chloor als (Iniuwalcr. IVij lid llnis ilc ^ i-aau'. aan

(Ion iioor'(lo(i>l('liik('ii iiock \an ilcii Riekcr [loldcr. hcdl lid o|)

;r2.5 'M. A.I'. :U md., o|i 4(5. 5 M. ^ A.P. iio- slcdils SI nili.

ciilodi' |icr l.ilci' ('II liij „lid Kaltjc". aaii ili'ii Aiiisicl. Icii /.iiidcii

vaii Aiiisli'rdaiii, liad iiuMi op o I M. -'.- A.1'. walcr iiid skvlits

47 ind. clilooi' |prr later aanuoli'odoii. To l'iiriiid'oiiil, <>oloncii in

oiidii'pc jioldcrs, nid /.oiiH'r|K'il('ii van 1.25 lot l.BO M. -^ A.P., docli

oinriuLid di>or de (iic|ic riiriiicr- 'AA'. '. 4.47 .M.). Uecnisier- (Z. P.

;- 4.00 M.) 011 Wijdcwoniicr- Z.V. -^ 4.50 M.) polder, hoeft lid van

50 M. : A.P. opwellende water .slechts een ehloorueliaite \an 43 in( i.

per J.iler. J)at \an Schernierliorii, in ondiepe poklers tiissclien de

diepe Beenisler- en Schermer polders, bevat l>i.j 7(i M. ^ A.I'. diepte

170 m(i. chloor per later. Terwijl in deze diepe jioldors het jiTOiid-

water. hij oO M. -. A.P. en zells hoojior, in het aliiemeen lirak is

had het een chloorgohaltc van slechts 192 iiiG. por L. in den Pnrmer

polder, op onaeveor J K.M. afstand van don rin<rdijk. in de riclitiiii;'

van Piirmerend, aan ileii ^Ve^lel•we,^ en (iOO M. ten noorden \ande

kerk. Even zoet diep tirondwater Iri'ft men ook aan in den /.iiid-

oostelijken liook van den lïeemster |Hiider, tegenover Pnrmorond.

In het algemeen is ten westen van den Haarleinmernieer polder

liet Lirondwater in pullen, welker diepte 30 .AI. niet aanzienlijk over-

treft even zoet ais diiinwatei', ook te Heemstede en te llillegoni en in

de oiidio|io |)olders hij Haarlem. In den Schooter Yeenpolder (Z.P.

^ O. ito M.). ten noorden \aii Haarlem en op 2 K.M. afstand \aii de

diiiiii'ii en o K..M. van den llaarleininermeer polder, is hij 30 M.

die|ite het zontgehalle reeds hel diihliele tot lid viervondige van dat

\aii dninwator. Wegens de zoovetd nadere ligging bij de duinen i>

hier namelijk <le \-erticale b(>weging gericht van onder naar boven,

on het ()[)stijgondo water brengt zont meile. ( )p groote diepte neemt er

algemeen het chloorgehalte belangrijk toe. Nabij het statitm Vogolenzang,

tnsschon ilo l.eidscho Vaart cm don spoorweg, op IGOO M. afstai^d van

don Haarlemmermeer |)older, liedroeg het, op 88 M. ^ A.P. diejite,

184. () m(4. jier Liter, terwijl het aldaar op 25 31. ^ slechts 35.5 inG.

per Liter was. Hij den liiiize lieiinelirock, op (i50 ,M. afstand \aii

den Haarlemmermoor polder had liei op 47 M. A.P. diepte een

f>-ohallo van ili'.4 imi o|i 81) .\l. \aii 245 111(7. chloor |)er later,

011 op M(^er en llerii, omler Ih'einslcde, bij slechts 'M)i) .M. afstand

van dien polder, op 32 Al. .V.1'. reeds 230 mG. Voorlieeldeii van

het zouter worden \an het grondwater op groote diepte, en wel op

(\vs te hooger niveau naarmate men moor de diepe polders nadert,

zijn overigens legio voorhandon. Welbekend is het, djit tengevolge

van oj)por\lakkigo afvloeiing van urondwator nit de duinen de w a-
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teren van liet nal)iin\i;o lanulaiid, lol op wol een paar Uiloiiietei' af-

.staiid, zoet kuiiueii zijn. Aanzienlijker en op jirouteren afstand nierk-

haar is evenwel die afvloeiing: in de diepte. Kij het stoonifreniaaltje in

de Meerweiden l)ij Velsen, op rnini '/.jK.M. afstand van liet dnin, liad

liet grondwater op 2ft M. onder A.P. 30.5 en op 44 M. onder A.P.

(i5.4 ni(T. ehloor en zelfs nog 1 K.J\I. verder oostelijk, iu het fort

in den weslelijken hoek van den Znidwijkermeer polder (Z. P.

^2.40M.) op 84M.~A.P. slechts (iO, op 45 M.^ A.P. (Iaarentep:en

(>0o ni(i. ehloor per Liter. Ia de dninen zelf schijnt eerst hij 150 M.

onder A.P. het grondwater brak te worden.

Van bijzondere heteekenis is het, dat, gelijk boven reeds gezegi

is, het zont \vorden \'an liet grondwaler in de diepe polder.s op veel

hooger nivean geschiedt. Aldus \oerde het grondwater in een put

in den Haarleniniernieer polder, te Eertdenkoning, slechts 300 M.

biiuien den polder gelegen, bij 26 M. ^ A.P. reeds 3(i7 niG. chloor

|ier Ijiter. En een diei'gelijken toestand treft men daar algemeen

aan. Dat dit hooger zontgchalte in het algemeen niet te wijten is

a,;in van bo\en ingedrongen boezemwatei' wordt bewezen door het

feit, dat ondiepe polders op \ele phiatsen, tot aanmerkelijke diepte,

even volmaakt zoet water hebben als de duinen, terwijl men toch

kan aantoonen dat er met deze geen \erband bestaat, en in de

tweede plaats, dat men in die polders gelijk daarl)iiiten, doch i'eeds

op liooger nivean, het water naar beneden een iiooger zontgchalte

ziet krijgen. Te Hoofddorp was het chloorgehalte op 18.5 M. -r A.P.

202 mG., op 28 M. f A.P. 260 mG. en op 38 M. ^ A.P. 993 mG.
Bij zoo snelle toeneming als in die laatste 10 M. mag men op weinig

grooter diepte wel volmaakt zeewater verwachten.

Dat het zeewater en het zoetwater in den bodem onzer zeepro-

vinciën in een dergelijken evenwichtstoestand verkeeren als door

Radon Ghybkn en Hkrzbekg is aangegeven, ') hoewel zeer gewijzigd,

in het algemeen en in het bijzondere, door de algemeene bodem-

gesteldheid met haar locale afwijkingen, valt niet te betwijfelen.

Vrees voor het \an onder opkomen van zee^vater in een deel van het

dnin \vaarin men tot zeeniveau het grondwater zou hebben doen

dalen behoeft evenwel, reeds op grond \an de omstandigheid, dat

1) W. Badon Ghybe.n in: Tijdsclifift van het Kon. Institiiul van Ingeniuurs. 1S89,

p. 21 ; Hekzberg in: Journal lïii' Gasbeleuclitung und Wasserversorgung. 1001,

p. 815 s.q.q. Ik reken niij gelukkig op deze vergeten verdienste van een onzer

genie-officieien in voordracliten, gesprekken en correspondentie gewezen lo iie!il)en,

o. a. de lieeren C E. 1'. liumiLs en H. d'Axdrimo.nt, die nu ook in hunne publi-

caties aan onzen landgenoot de hem toekomende eer gegeven hebben.

14
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sommige polders seilcrl rniwcii duai' IxMicdcii lijrii;<-'ii vu nojx tot .^rnolo

diepte zoet water bezitten, en dat zelfs \aii de diepste polders de

iuneiigrond nog verselieiden tientallen van meiers diep \eei meer met

zoet- dan met zoutwater gedrenkt is, niet te bestaan.

Merkwaardig is het nu evenwel, dat te Hoofddorp, ofsc Ik ion midden

in flen llaarleinnicrnicer polder, het diepe grondwatei- tocli minder zont

is dan te Eerldeid<oning, iial)ij den rand van den polder, en vooral

dan enkele kilometers ten noordwesten van Hoofddorp zooals op

de boerderij Mentz, waar een vermoedelijk even diepe welpnt water

levert met 653 m.G. chloor ]»er Liter, d.i. een twee en een half maal

zoo hoog gehalte als te Hoofddorp. Verschillen in de bodemgesteld-

heid zijn klaarblijkelijk de ooi'zaak \an deze vei'schillcn in het zont-

gehalle van hel water. Terwijl namelijk te Hoofddoi-p de bovengroml

rijk is aan klei, is dat volstrekt niol het ge\al in de genoemde

andere localiteit en nog meer noordwestelijk, tot Heemstede. Zoover

ik het heb kunnen nagaan geeft algemeen een meer zandige bodem

aaideiding tot verzouting van het grondwater, hetzij dit geschiedt

van beneden (waai-, zooals in de diepe polders het geval is, vertikale

beweging bestaat in de richting naar boven) of van boven (waar de

vertikale beweging naar beneden gericht is). Rijkdom aan klei

daarentegen vertraagt de vertikale beweging, hoe ook hare richting

zij, en vergenuikkelijkt horizontale beweging. Aldus vindt men in

het noordelijk gedeelte van den Watergraafsmeer polder, waar de

ondergrond zeer rijk is aan klei, bij ongeveer 40 M. -i- A.P. slechts

2()0 inG. Cl. per Liter water, daarentegen in het zuidelijk gedeelte,

hij den Omval, O]) ongeveer 21 M. -"- A.P. reeds 8J1 mO. Naar

dien kant en naar het westen ontbreken, zooals uit de boringen

aan het Weesper loUiek, het Kalfje, het Huis de Vi-aag gebleken is,

de in het noorden, ook onder Amsterdam en ten oosten van Amster-

dam, gelijk in het noordelijk deel van genoemden polder voorhanden

diej)e kleibanken bijna geheel. In den Wijden Wormer polder heeft

een gedeelte met zeer zandigen bodem bijzonder zout diep grondwater.

Eveuzoo is ook het hooge zoutgehalte der Wilhehninabron, ten

zuiden van Halfweg, (3011 niG. chloor per Litej' water) te verklaren.

Door een grooter kleigehalte van den liodcni lio\eii den waler\aiig

is het ook wel te verklaren, dat midden in den Haarlemmermeer

polder, te Adolfshoeve, op 34 M. ! A.P. slechts UU. 5 niG. chhxu-

per Liter in lid grondwater wdrdt gevonden. De waargenomen slijg-

hoogte leert, dal men daar aan liorizonlal(> gemeenschap met de

hoogere polders ten noordooslen Ie denken lieel't.

In de ondiepe polders kan, wegens de richting naar beneden van

de vertikale beweging, ook boezemwater aanleiding geven tot ver-
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zoutiiiu' van liet diepe <;ron(l\vater, waiiiieor plaatselijk de kleiont-

wikkeliiifi; in <leii hovengrond minder is, en omgekeerd. Zoo was het

mij mogelijk uit het geringer clilotirgeluille in cenige pntten ^'an den

Riekcr })older Ie midden van andere met iets meer chloor te voor-

zien, dat daar de kleilaag in den bovengi'ond dikker moest zijn,

zooals ook iiuierdaad bleek het geval te zijn.

Het hoog zontgehalte van het diepe grondwater te Abconde (206

mG. chloor, l)ij vermoedelijk 25 M. 'r A.P. ; vroeger had men oj)

fiO M. ~ A.P. gevonden 5180 mG. Cl per Liter), en evenzoo van dat

bij den Oudezijdschen Waterniolen, op 25 M. ^ A.P. (333 mG.), van

het fort aan de Winkel (752 mG.), liet Weesper tolhek bij Dienier-

brug, op 33 M. ~- A.P. (1250 mG.), vindt nu ook gereedelijk zijn ver-

klaring in lief i)ijna geheel ontbreken van klei in den hovengrond

en de hooge ligging van het gro\-e zand.

Houdt men de beteekenis welke de verschillende hoogteligging der

polders heeft voor de beweging van het grondwater w^el in het oog

en let men daarliij tevens op de onregelmatigheden in de verbi'eiding,

de dikte en de betrekkelijke zuiverheid der kleiachtige banken, dan

worden ook onregelniatiglieden in de vcriikale verdecling en in de

samenstelling van het water verklaarbaar. Vermenging met zontrij-

ker uater, zoowel van boxen als van l)ene(len, kan daardoor immers
in meer of mindere mate tegengegaan worden of bevorderd, en even-

zoo het indringen van zoet water, en de verschillende mengsels kun-

nen zich dan al of niet, en hier in deze, ginds in gene richling hori-

zontaal voori bewegen en verschillende niveaus bereiken.

Ter verklaring van het tusschen 35 en 50 M. ~ A.P. aangetroffen

zoet water l)ij de zoo dikwijls als bewijs voor grootc ondergrondsclie

waterstroomen van verre herkomst aangevoerde oude boring te Sloten

behoeft men die hypothetische stroomen waarlijk niet. Van de boven-

genoemde pulten in den Rieker polder liggen de meest westelijke

slechts 800 M. ten oosten van die boring vaii 1887. De in de putten

der militaire watervoorziening Ie Sloten waargenomen waterstanden

zijn feitelijk alleen met geheel locale bewegingen, die gericht zijn

van het polderland met een hoogeren i)ovcndruk naar den dieperen

polder, die een lageren bovendruk heeft, in overeenstemming te brengen.

Het daar overal in de diepte, tot Iteneden 50M. ; A.P., voorhanden
zoete water kan slechts in die ondiepe polders zelf zijn oorspi-oni

hebben. RccmIs de ligging der oude boring van Sloten, aan een hoek

van den ondie[)en Rieker polder tusschen twee diepe polders, den

H. M. polder en den Middelveklschen Akerpolder (Z.P. : 4.20 M.),

is een aanleiding tot de daarbij waargenomen onregelmatigheden in

de vertikale waterverdeeling. En zoii is het ook in die bij Diemer-

14*
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liriiu', welke uoleuT'ii wa^ Man den lniiienkaiil ^an «leii nu(ir(lelijl<(>ii

hoek \aii tien diepen lüjlnieriiieer pdlder Z.1'. '. 4.20 .M.). lïij (nii-

slreeks 250 'M. [ A.V. werd daarin een iels mindere /.ontrijkiieid

(niinininni 1 1{)2 iii(t. per Litei') waarnenonien, üeen zoet \\aler, zooals

iinlanus |)\i!Ai'>k\ heweerde. ( )\-er\\ceul men wciki' in\ I leii liij de

waterxerdeelin.ü' in onzen Ixidem in liet s])el zijn dan zal men al deze

imrejielmatiiiliedeii niel anders dan nalunrlijk vinden.

Wel verklaarbaar, indien men de üiMilo^ische ucsleldlieid \aii de

plaals zeil' en haai' unifi'CX'inf;' in aanmei'kinu' neemi, wordl dan ook liij

Wijk-aan-Zee hel vooi'komen \an zciel w aler lol 'M M. !- A.P. (47.8

mö. ehloor^ en het brak worden it-eds op TiO M. ; A.I'. (;^51 niG.

eidoor), zoowel als het voorhanden zijn \an eenc l-Aüy: zoelwater

tnssehen zeewaler in den liodein Ie Mmnideii.

Kr lilijt't nn no^^, liij deze Itesprekiiii: \an eidiele hoofdtrekken

der lieweuin;4eii van hel urondwater in onze laa,iiland(Mi, de vraau'

Ie beantwoorden hoe ile ondiepe ])olders, welker vaarten en sloten,

toch gelijk die van de overiüc diepere, polders meestal mei vrij

brak water uevnlil zijn, zelf linii zoet groiRhvaler kunnen leveren.

Hierop valt in de eer.stc plaats te antwoorden, dal volstrekt niet

alle oppei'v laktevvateren dov polders brak zijn. Zelfs in den H. M.

polder vond ik, ook in droge tijden, op eeiii,i;-e plaatsen zoet sloot-

eu zakvvater. dat sleehls 7<S, (iO, ;!5.5 mix. elilo(jr per Lilei' bevatt(>.

Midden in de weilanden der polders gemaakte knilen \ uilen zieh,

allhans wanneer ze fiemaakt worden na een inel absoluut drogen

tijd, dikwijls met zoet water. Aldn.s bevatte in den I'urmei' polder,

nabij deii bovengenoemde diepen put, hel zakwaler den lli''*^" Mei

l'.to:! slechts 72.6 niG, chloor per Liter, terwijl hel slootwater daar-

naast 407 m(_T. had. Een na langdurige droogte midden in een weiland

in den Rieker jmlder gegraven kinl van 2 M. diepte vulde zicli lot

ongeveer 0.4 M. ouder het maaiveld met zakwaler, dal jier ]>ilei' 474

niG. chloor bevatte. Eene sloot daarnaast had 4(52 m(i. chloor. Den

dag na de zware nachtelijke regenbui van den l^v^™ Juni jl. was het

ehloorgehalle in den kuil nog slechts 7i* in(i. per liiter, dat van de

sl(K)t .'552 ui(i., den 22*"-'" waren deze hoeveelheden, nadat hel eenige

dagen niet geregend had, 72 en 280 niG. Er had dus een sterke

verzoeting, \ooi-al van hel zakvvater, plaats en een langzaam nazakken

nit het land. Ongetwijfeld zal het zakwaler iii onzen regentijd:

winter, lente en herfst, er voortdurend geheel zoet worden gelionden.

Na weken lange droogte verzamelde zich in eenen bij Hoofddorp in

den H. M. polder, midden in den Slaperdijk, op 250 M. ten zuid-

westen van (ie Hoofdvaart, tot 0.40 M. beneden |)olderpeil onlangs

door de Genie gegraven knil zakwaler, dat per Liter niet meer dan
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102 iiUt. clilooi' bevatte. Toch liot deze dijk o\ei' zijn geheele lengte

tussclien twee, sleehts ongeveer 40 M. \an elkander gelegen, 10 tot

15 M. breede kanalen, welke steeds 1 tot 1.5 M. diep niet Itrak

Avater gevuld zijn. Tegenover dien kuil iiad hun water toen een

chloorgehalte van 511 niG. per Liter. Het zakwater hi den kuil had

een 0.11 M. hoogeren stand dan dat in de kanalen en deze stonden

nu nog wel aanmerkelijk hooger dan ze de laatste maand geAveest

waren. Wat dan te denken van het zakwater der ondiepe polders

in het regenseizoen, waar het laudo|)per\lalc ten niiuslc 25 maal

grooter is dan het wateroppervlak

!

De bovenkant \an het grondwater is in een regenseizoen belang-

rijk hooger ilan liet naburige slootwater, en er heeft dientengevolge

inzijging plaats van het zoete en veel minder van het brakke water,

welks op|)ei-vlak immers ook slechts een onbeduidend deel \an dat \an

het zakwater in de weilanden vormt. Het boezemwater kan aldus het

zoete zakwater sleclit weinig \erzouleu. In een th'oog seizoen tlroogt

het land uit, er moet water worden ingelaten, en l)rak water gaat

dan den bodem drenken-, maar \vegens de sterke verdamping dringt

slechts weinig daarvan naar i)eiieden. 3Ien weet innners reeds lang,

door hsimeter-waarnemingen, dat hoofdzakelijk iu de k(iu(k' jaar-

getijden iicl water in de grond zakt.

En zoo meen ik dus, dat tal van verschijnselen er op wijzen, dal

het zoete gromiwaler, ook in onze polders, te danken is aan den in

het regenseizoen ter plaatse of oj) betrekkelijk gei-ingen afstand ge-

vallen neerslag.

Dat in den bodem onder de duinen, de geestgronden en eenige

minder diepe jK)lders \an het l)ij ojiperx lakkige beschouwing daarin

schijnbaar zoo misdeelde vaste land der provinciën Noord- en Zuid-

Holland, niiM (wee vijfde der bevolking \an ons land, een xdidocnde

hoeveelheid drinkwater ter beschikking is en blijfl, bciiocfl, waimeer

men de hier medegedeelde feiten beschouw I in verband met andere

feiten betreffende de hoeveelheden van lid walcr dat \.in den reuen-

val in den grond dringt, geen nader betoog. Kn dal lid (bcpe grond-

water iu het grove zand zich met meer dan Noldonidc smllicid

bewegen kan om Ik^I gemakkelijk in groole iioeveeilicden liaaraan

te kinnien onllrekkcn, lal van feilen Itewijzen hel. llici- zij slechls

lid eene genoemd \an de papici-labrick Ie \"dsen, welker t! pullen,

eeu oppervlak van 0.85 11. .\. (unsluilend. per dinaal licniiddekl 2200
JP zoet water leveren, of bijna evenveel als de slad Haarlem aan

dniiiwaler noodig heefi eu oiiiicxeer een tiende^ der hoeveelheid

diiinwaler die .Amslei-dam licdurende de laalsie jaren xcrbniikle. Knop
een enkele uit/.onderiuL; iia. waarbij de ligging al Ie ongunstig is. leveren
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(Ic/.r |Hiitcii walcr, (lat nou liccii Ici'lvciii'ii xci'tndiii \ aii een wcii'ciis

te trayc liori/.oiilali' licw i'üinii- aaiistaaiidi' MM/.diiliiii;'. Iiilciiriulecl is

(lat \aii (li'ii ondstcu, riiiiii t! Jaar geleden iii gebruik geiiuiacii [uit

iKig iels /.oeter geworden.

Natuurkunde. l>e lieer K.\.mki;i,i.n(;ii (Jnnks hiedt aan Med. N". 85

uit het Naluurkniidig- laboruioriuni Ie Leiden: II. Kamkiu.inoh

Onnks en W. IIkusk. f, Over het meten van zeer /ui/e teinpe-

rataren. V. De ultzettimi-s-coe/firient van Jenn- en Tluirinijer-

(/la.s iussc/ien -|- 16° — 182°.

§ 1. Daar bij de meting van zeer lage temperaturen te Leiden

de waterstof-tliermometer Czie 'Meó. n". 27, Mei '96) tot grondslag geno-

men is, was liet voor het bereiken van de overigens te verkrijgen

graad van nauwkeurigheid (verg. Med. n". 60, .luni '()()) noodzakelijk

de (dtzettings-coefficient van het Jena-glas 16"' tot op nagenoeg l"/»

nauwkeurig te keiuien. Wij hebben derhalve de twee coeflicienten

van de als kwadratisch aangenomen tbrnude voor de lineaire uil-

zetting van dit glas beneden ü" bepaald. Tegelijkertijd hebben wij

geheel onder dezelfde omstaiuJigheden hetzelfde ondeizoek verrieht

voor het Thuringer-glas, waaruit de in Med. ii". 50, .Juni '9il, 69,

Maart '01 en 70, Mei 'OJ, behandelde piëzometers vervaardigd zijn,

ten einde ook aan de met belndp van deze verkregen lutkomsteii de

correctie voor de uitzetting aan te kunnen brengen.

Reeds geruimen tijd geleden hebben wij metingen over de uitzettings-

coël'iiciënten gedaan, die o.a. ook oj) platina betrekking hadden waar-

van de idtzettingscoëfliciënt bekend moest zijn om uit (U- in Med.

n". 77 besproken metingen de verandering \an tien galvaiiisehen

weerstand van dit metaal bij lage temperaturen af te leiden. Doch

eerst de uitkomsten, die wij in den laalsten lijd voor de beide boven-

genoemde glas.soorlen verkregen, schenen ons van genoegziiam belang

om Ie worden gepubliceerd, terwijl ook mei de eindreduclie \aii de

straks genoenule waarnenungen is gewacht tol de lui bereikte zeker-

heid was verkregen. De metingen over i)latina moet(Mi nog Avorden

herhaald.

Al is het veld van melingen bij lage lemperafuur nog zoo goed

als niet ontgonnen, zoo achten wij op dil gebied toch voorloopige

en benaderde cijfers van weinig waarde. In de meeste gevallen kan

men door e.xlrapolalie i'eetls dergelijke benadeide waarden \inden en

kunnen t\[\^ alleeii iiepalingen, nauwkeurig geiio(\g om o\cr liet al of

uiet geoiuh Milde eencr dergelijke e.xlrapolalie Ie oordeelen, lol \ ermeer-
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deving van onze kennis bijdragen. Wat de uitzettingscoëfficiënt betreft

1

hebben wij ons eene nauwkeurigheid van minstens —— tot eisch gesteld.

Voor liet onderzoek van de uitzetting bij lage temperatuur in het

algemeen, zal het noodig zijn eenerzijds de lineaire uitzettingsooëfficicnt

\an vaste stoften, anderzijds de absolute uitzettingscoëfficient van stoften,

die tot eene lage temperatuur vloeibaar blijven, zooals bijv. pentaan,

langs hydrostatischen weg op de wijze van Regxallt te bepalen. De

schijnbare uitzettingscoëfficient van de gekozen vloeistof kan dan

een controle leveren en het uitgangspunt voor verdere metingen

worden. Van dit programma levert het thans medegedeelde onder-

zoek tevens met een, zoo ook al niet groote dan toch vooreerst wel

voldoende, nauwkeurigheid het eerste deel, de bepaling van de lineaire

uitzetting van glas. Uit de beschrijving onzer metingen zal blijken,

dat men met nagenoeg dezelfde hulpmiddelen en ongeveer op dezelfde

wijze ook de absolute nitzettingscoëfticiënt van pentaan zou kuuMcu

vinden.

^ 2. Wij hebben de twee gezochte coëfficiënten a en li 'm de

formule van de lineaire uitzettingscoëfliciënt L = i, (1 -j- "' -\- ^^t")

voor beide glassoorten bepaald door bij gewone temperatuur, bij

ongeveer — 90° en bij ongeveer — 180' gelijktijdig de lengte van

staven van de onderzochte stoffen direct te meten.

De staven werden aan de -beide uiteinden uitgetrt)kkeu tol een

zoo tijne punt, dat daaro|) kon worden ingesteld. De beuedeiicinden

van beide staxen staken door den bodem \an een \erlicaal gesteld

cylindriscli, met vloeibaar gemaakt gas van de geweiischte tenii»era-

tuur gevuld, bad naar iMiiteu ; de boveneinden staken boven het open

bad uit. Er werd voor gezorgd dat do spitse uiteinden zich nagenoeg

op de tenijjeratuur van de omgeving bevonden en dat zich tusscheu de

spitsen en de objectieven van de allezingsmicroscopen eidcel lucht

van de gewone tem[)eratuur bevond. De lengte kon derhalve wurden

gemeten met een tot verticalen comi»arateur ingerichten kathetometer.

Levert de gekozen opstelling der staven \oor de meting \au lie lengte

groot gemak op, zij gaat noodzakelijk gepaard met een \erschil in

temperatuur van de uiteinden en het midden van de slaaf. C>ui hier-

mede rekening te houden werd gebruik gemaakt van het in Med.

N" 83 voor liet bepalen van de correctie langs den piëzometer- of

thermomelersteel aangege\en beginsel, en de weerstand van gelijkmatig

om de staaf gewonden i)latinadraad van gelijke doorsnede gemeten..

Deze methode, die in § 4 nader wordt nagegaan, berust daarop,

dat de weerstandsverandering van den gelijkmatig om tk' staaf ge-
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wdiuloii (Imad iiaaonocï ovoni-ediu' is u\v\ dt- uoiniddc^ldi' I(.mii|km-;i-

tiiiirsvcraiideiiiig \aii (k' slaaf.

Ka <lit algemeen overzicli( Ivimiien wij nu tot de licliandelinu \aii

eenige details overgaan.

1". J)(' i/Ia.tstiiivn waren oniioveor 1 ^I. hoog en 5 niM. dik ').

Een platinadraad van 0.1 niM. diameter was siiii'aalvonnig om de

staven gewonden en aan de messingliandjes (met schroetjes aange-

Jdemd) A, B, C, D, Zie PI. 1 dg. 1 gesoldeerd.

Tnsselien 7> en ^ het deel dat geheel in vloeiliaar gemaakt gas ge-

dompeld is l)ev(»iiden zich J4() windingen op een onderlingen afstand

van eirca 0,5 oM., tMSsehen .1 en B en (' en D waar de tenipe-

ratiiiu' sterk verandei't 25 en 40 windingen o}i een afstand van 0.25.

Er was xoor gezorgd, dat tiisscheM J en B, B en C en C en D
de afstand i\('v windingen steeds dezelfde was. lüj A, B, ( en D
zijn telkens twee eirca 15 cM. lange 0.5 mM. dikke platinadraden

(I, h, e, (I, I', f, ƒ/ en /i aangesoldeerd, die verdei- met kopenhiKlen

worden verbonden. Om fonten in de isolatie te ontgaan werd de

spiraal in schellak gelegd en om beschadiging te voorkomen met een

laag zijdepapier omgeven. De deelen tnsschen A en B en (' en D
werden om de verdeeling \an de temperatnren langs de staaf zoo

gelijkmatig mogelijk te maken omwoeld met een 0.25 cM. dikke laag

van schrijfpapier saniengeplakt mcl \ iscldijm, dat tegen de inwerking

van \ loeibaar stikslofo.xydulc en \aii \ioeibare znni'stof bestand is.

Om de l)ij afkoeling noodige bewcgelijkheid te verkrijgen wordt

liet papier alleen aan de boven- en benedenkant saniengeplakt.

2". ihiIhulriM'lit' vacKiimmaiiti'l. Het bad van vloeibaar gas bevindt

zich in een bnisvormig vacnnmglas. Gewoonlijk zijn \aciinmglazen

zoo geblazen, dat de afgekoelde en niet afgekoelde waml slechts langs

een enkelen rand sameidianiien. \\\\ men gelegenheid geven om uit <lcn

bodem \au een vacnnmglas vloeistof af te lappen, zoo worden binnen-

cn buitenbodem door een spiraall)nisje verbonden. Wat wij noodig

hadden was iets geheel anders. Het was een aan beide zijden open

buis met dubbeieu wand, waai'in aan de eeue zijde een sloji kon

worden ge|ilaalst. >\dr(H zuli< een cylin<lrisch(' \acnumiuautei \-ei'-

vaar<li,ii(l door een\()U(bji' binten- en iiinnen\\and sami>n te iilazen

zoo moet hij bij afkoeling door het verschil \ an nitzettin.u' van binnen-

en luuleuwauil noodzakelijk spriuucii. Het bleek ook niet mogelijk deu

builenwaud door inlassclu^ii \an bolvormige stukken (zieonderstaande

lig. 1) voldoeiule elastisch te maken. Daarom is in ileii biulenvvand een

') Hij iif'l onilor/()('k van iilaliiia vva.s ccii ijlaliiiaiiiiis vöuizii'ii niet sfla/.en uit-

einden geheel gelijk aan ilie van de hier heschreveii slaven.
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Kig. 1.

platte voerende doos V^ (zie de Plaat I) van messing iiigelasclit, die

sanieiidruklviiig of uiti-ekking ovei' 2 niM. vei'd raagt. Deze doos wordt

aan het glas van den buitenwand nadat dit geplatineerd en verkoperd is

l»ij I', gesokleei'd, terwijl de zoo verkregen vacnumbnis \erder op de

gewone wijze verziherd en behandeld woi'dt. Alleen het bovenste

gedeelte was niet verzilverd, om de vloeistofspiegel te kunnen zien.

Dergelijke buizen met veerenden buitenwand bleken vooi- het l)eoogde

doel geschikt en zullen ook bij de oplossing van verschillende andere

vraagstukken toepassing kunnen vinden. Hoe licht overigens bij pi-oe-

ven als de onze spanningen worden opgewekt, die glazen toestellen

doen springen, bleek toen wij de kurk K met welke de buisvormige

vacuunimantel van onderen gesloten werd, daar tot zekere diepte

ingestoken hadden. Bij liet inschenken van vloeibare zuurstof werd

de caoutchouestop reeds hard toen hij nog niet geheel op de tem-

peratuur van de vloeibai-e zuurstof gekomen was, tlie de glaswand

onmiddellijk bo\en de stop reeds had aangenomen en sprong de

benedenrand af. Wij hebben dus later de afsluiting meer elastisch

gemaakt (zie //PI. I, (ig 2) door tusschen de buis en de stop een hulsel

i^i te lasschen bestaande uit eenige lagen \an aan de randen op

elkaar geplakte sti'ooken schrijfpapier. De op deze wijze verkregen

sluiting was ook volkomen dicht, wat bepaald noodig is, daar anders de

door gelekte vloeistof als koude danipslraal langs de staafuiteinden naar

beneden loopt, en de regelmatige temperatuurverdeeliiig, ontstaande

doordat de spitsen door blazen droog geliouden worden, verstoord wordt.

Wat de bovenspitsen betreft, zoo zijn deze zijdelings gesteund, doch zoo

dat daarbij geen s|)anningen in de lengte worden iiilgeoefend. Zij

zijn beschermd tegen afkoeling door den uit hot bad opstijgenden novel

van damp. Uit voor- en zijaanzicht van het bovenstuk in tig. 1 is

voldoende te zien hoe deze bescherming niet behulp \au papier

vorki-ogon wordt, te\ens is daarop den weg na te giian, die de over

don lM)veiirand van hot bad stroomondo damp door kokers \au

bordpapier volgt. \'ooral in hel begin is hol \aii \oordooi, dal

op deze wijze de benedenrand \aii de \acuunnuaulel ook aan do

biMtenkant wordt afgekoeld. De koude dampen en afgekoelde liu-hl

worden door \erschillondo |iapieron scheruion en goten zoo wogucieid.

dal zij niet in de buurt van den kalhetoinotor en tli} afle/.iugsscliaal

komen en lusschen deze beide en de spjlsen /.ieh stoeils iuelil \ au de

geWQne temperatuur i>e\indl. Door een opening in de kurk, die de
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glasstavoii bnvoii sipiiiit, giet iiioii liot vloeibaar goniaakto gas eerst

(lni|tiielsge\vijs en verder voorzk-htig bij kleine liooveelliedcn in hel

liad. Wanneer dit eenmaal gevuld is wordt voortdurend door een

ii(M|)(M' bij geschonken zoodat de vloeistofspiegel op dezelfde hoogte

blijft. (ïcbruikt werden vloeibare zuurstof en vloeibaar slikstofox^'dulo

verkregen als besehrevcn in Meded. no. J4 Dec. '94 on no. 5J Se)»l. '!)!>.

lu beide gevallen was gezorgd voor groote zuiverheid, zoodat de tempe-

ratuur van het bad met i\oA\ tijd niel veranderde. Wel is waar is de

leui|ieratuur beneden en boven in het bad niet dezelfde, dooh dit levert

geen bezwaar op, daar de voor de berekeningen noodigc gemiddelde

temperatuur door de weerstand vanden pUUiuadraad wordt aangegeven.

3". J)e coiujtafdti'iir (kdthi'toiiicter en njlees:ich(tal). Gebruikt werd de

kathetometer en atleessehaal, die in Med. N" 60 Juni '00 is besproken. De

alieesschaal was bijzonder zorgvuhbg met wol en samengeplakt papier

omw ikkeld ten einde iiem tegen temperatuursverandering te bescher-

men, twee symmetrisch geplaatste in ' .,„° verdeelde thermometers

wijzen de temporatuur boneden en boven aan, de kamertemperatuur

word zoo constant mogelijk gehouden. De kijkers waren voorzien

met de com|)arateurübjcctieven, die gediend hadden bij de metingen

over de wrijving van vloeibaar chioormethyl Med. N" 2 (E'ebr. '91)

on tiio het nu)gelijk maken op een afstand van 10 cM. in te stellen. Een

omwoiiteling van de in 100 declcn verdoolde trommel van de oculair-

micrometei'schroeven (verg. Med. No. (50 § 15j kwam overeen met (50 fx

res]». 70 jj. De waterpassen op de kijkers waren zorgvuldig gecalibreerd;

bij (Ie door ons gebruikte afstanden \uii kijker en voorwerp kwam
een schaaldool v;iu hot waterpas overeen met 4 (i of G /<. De onzeker-

heid van allozen was minder dan 0,2 schaaldoel of 1 ;i. Na elk

instellen word 3(J" gewacht. Door voorafgaande metingen was geble-

ken, dat dit voldoende was om de gewenschtc evenwichtssland te

verkrijgen. Het gezichtsveld der kijkers werd op gelijkmatigheid onder-

zocht door 't uitmeten van een in '/^ mm. verdeelde schaal. Er kon

geen afwijking gevonden worden.

4". \\'eerst.an(hmetln(/. De dubbele toelcidingsdradon a,// c,dem.

aan elk der uiteinden van eiken meetdraad, AJi enz. zie PI. I voe-

i'onde naar een achttal kwikl)akjes voor elke slaaf, die twee aan

twee met de toeleidiugsdraden naar de verlakkiugs[»unten van dv

brug \A\\ Whkatstonk kunnen worden vorbondeu,' maken hot mogelijk

door i\i' (ipvoigondo meting van

«', — « + AB + b

W', = c -f J/i + d

«'s = " 1" '' + <• + ''

de weerstand
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van de draad AB Ie l)ep:ileii. De galvaiioiueter iiiier ^eliaalatleziiig

volgens Med. N" 25 April "9(3; had een weerstand van 6 Olim en

een gevoeligheid 2,5 lü~". Thernioelectrisclie kraclilen zijn in den

keten van koperen toeleidingsdradeii, platina toeleidingsdraden en

platina nieetdraad niet te vei-niijden, zij waren echter klein en

standvastig genoeg om te kuinien worden geëlimineerd.

§ 3. Overziclit van eene f/ejjaliny. Eene geheele bepaling omvat

eeiie instelling op de spitsen der glasstaven, eene projectie van deze

instellingen op den standaardmeter en het aflezen der thermometers,

verder de verschillende instellingen tol het bepalen van den weer-

stand tnsschen ^1 en B, B en C, en ( en D.

In de volgende t^bel zijn \oor eene lengtebepaling \aii lie Jena-

glasstaaf in vloeibare zuurstof al de instellingen opgenomen. Kolom

,1 geeft de aflezingen op de nncrometertronimels, kolom B die op

de waterpassen, kolom (' de naast bijgelegen deelstrepen ojiden sian-

ilaardmeter, D en E de micrometertromniel en wateri)asatlezingen,

kolom /'' de thcrmometei'aflezinti'cii.

TABKL I. .)I';\AGLAS.

'2:)/:) 03
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TABEL II. .TENAGLAS.

25/5 '03
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bij 16°. De Avaarden voor de sfaafleiiirten, aerednceerd op deze nor-

male, geeft kolom E. Vdor de waarde van den uitzeltingsooëfliciënt

van messing tussclien Ki" en 17° hraeliten wij 17,8.10^" in rekening.

De lieteekenis van kolom / die (i|i <le uiteinden lictrekking heeft

wordt in § 4 besproken.

TABEL IV. JE\AGL\S.

^
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'IAI{l-;i. V. iniIilNCKIi (il, AS.

1

i

'
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over de lengte ?. de ^^taaf do temperatuur vau het bad heeft. De

weerstand van den draad tusschen i> en A is dan aii^w„{l-\-pt-\-qt.')

waar t de temperatuur van liet bad aangeeft.

Wij mogen aannemen dat ^1 welke plek ijsvrij doch vochtig l)leef

ongeveer de temperatuur van O' heeft. Verder onderstellen wij, dat

tussehcn X en L (lig. 2) het temperatuurverloop lineair is, iii. a. w.

de uitwendige warmtegeleiding tegen de inwendige van het glas

verwaarloosd mag worden. Er is alle grond om aan te nemen, dat

dit in eerste benadering het go\al is, daar de glasstaaf stevig gewik-

keld is in papier, waarvan de geleidliaarheid slechts '/,„„ van die

van glas is. Dan is de weerstand van een draadelement tussclien

;i en L, ivdx, waarin lo = il\ (1 -|- ptx + 94') en de gezameidijke
x= L

weerstand I lodx.

t

Tusschen O en .;i is verder tx=:f^, tusschen ;. en Li^fx= t
— -—.(.e

—

X^
Ij— /

en voor ,(,- =: L, /^ ='0, zoodat

+ƒvr,..)„i [i + p{t-
j^^

{r - A)) - . (^ - ^, (.^ - ^))' dx.

Hieruit kan X, welke alleen oidtekeud is, Avorden opgelost. Door

uitvoering van de berekening voor een der ongunstigste gevallen,

de bovenspits van de staaf \an Jenaglas in N^O, \onden wij (hit

inplaats \an de kwadratische \orm \oor den weerstand l)ij onze

berekening zonder bezwaar de lineaire kan worden in de plaats gesteld.

Wij vonden X = 8.4 met de kwadratische X = 9.0 met de lineaire

formule. De daardoor ontstane onzekerheid van de lengtebepaling

is minder dan 1 fi.

(^m nu na te gaan welken invloed \erscliillende onderstellingen

omtrent de verdeeling van temperatuur in de staaf hel)l>eii, is dddr

ons nog uitgerekend tf)t welke \eraüdering in de waargenomen

lengte men zou komen, wanneer men aanneemt, dat injilaats van

de door ons onderstelde tempei'atuurverdeeling deze andere bestond

dat t = ~87° van af O lot X' en 0° van af ;.' tot /. was. Het versciiil

l)edroeg slechts 0.1 (x ën ligt biimen de grenzen der nauwkeurigheid.

Intussclien zou het eene nuttige controle zijn de uilzetting van een

slixjif met jui.st zulke uileinden ABcu Cl) mei een verbindingsstuk liC

\an slechts weinig centimelei's ie melen.
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\(M)r ile tnopassinp: \aii ilc in ih'/.c § lii'li;tii<l<'l(ic iiii'ilKide tor

li('|>iiliii,ii- van <i('iiiirl(l('l(lc lciii|)('riUiiivii in 'i ali;cinccn kan liet iiocuijij

x.ijii liet stuk \an vcraMdcriijki» teniporaluiir J />' in luocnlero .stukken

te verdeelcii. vonr elk \an welke alV-onderlijk de weei-stand van

een daafoni urw (inden ineddiaad /,(in moeien wnrden liepaaiil. In

ons j>e\al /.on dil iioodeloos meerdere saincngcsteldli('i<l lieliiieii

gegegen.

^ 5. liirloi'iJ riiii fiiiitii). Deze kan \i)ld(iend(^ woiden nagegaan

.111 '-'-^''^ 1

mei hflndii \an r/„,„, =
' '

l.t t—t.

De nauw kenrigiieid van de katlietonieter-allezing kan op 2ft

gesteld woi'den (de gelieele uitzetting bedraagt 1200 /i). Dit geeft

tlii.,je,„ = 10 ^. V(K)r de gemiddelde t<'mpeialnnr \an de lengte BC
l)lijft de font zeker Iteiieden 0,5", waarmede (la,iem= 1.5 10 *". zou

overeenkomen: voor di(^ van de nilcinden \'onden wij i
f«. Eene

grootere on/,ekerliei<l dan f//^,„„ = 3.10^^ is dns niet aan te nemen.

De verdeeling \an deze tont over a en li is niet wel aan fe

geven, doch is op h de onzekerheid van de teniperatuur-l»e[)aling

van betrekkelijk grooten invloed.

^ 6 Ebidintkontslcii. Voor de waargenomen lengten Ly-M in stik-

stof oxydule en Lox iu zuurstof gelden de beide vergelijkingen:

/-xV.O = I^DC + ^y" + ^A'i'

+ (/>-^h-.s -f (^^-^O-v, 1 +a

1 J^a{ts-t,)^b{t.y-t,y]-^

tN—ty,
, ,

(tN-t,Y+ b ') + fu + t^.

f-Qj = Lbc -\- AoA".s +^-().\7

+ (L-).)o\\ -\-[l^-l)ox<

2 ' 4

tox-t, {tox-t,y
i + ''-"V— + '' + /-. + ^

\\aarl>ij ium tox werd aangebracht de kleine correctie, welke uit

de negatieve waarde van ). voortvloeit, terwijl /y/j'r = 840 niAF.,

Li = 97 />s = 5i>, /y, + Ai = 16.587 voor .leiiaglas en Luc = 834,

Lg z= 60, Li = 1)6 />, -\- />s = 23.0515 voor Tliüringerglas was.

L, en //, werden gevonden door te stellen, dat de temperatuur 0° was.

lieruit volgt voor

Jeiia(/las .

Lt = Lio (
1 + 't' ('-1*J) + l>' (<-lt5)

«' = 8.178, 10-6

Ij' — 0,00936. 10-6



H. KAMERLINGH ONNES en W. HEUSE: Over het meten van zeer lage

temperaturen. V. De uitzettiugscoëfficient van Jena- en Thuringerglas

tusschen -j- 16 en — 182 %

Plaat 1.

Fio;. 1.

5)

F\a ~2.

/
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Thuringerfflas:

Lt — Lxii (\ +«'((;— 1(5) -f //(i^.-lG)M

«' = 0.60. 10-6

h' = 0,0125. 10-6

Hieruit woni gcvoiidoii Zo en door een tweede analofre berekening :

L — Lo(\. + rt< + W)

F=: Vo(l +/.« + K tl

Jenaglas 16'"
',a = 7.78. 10-6 b = 0.0090. 10 6

ki= 23.34. 10-6 k,=: 0.0271. 10 «

( a = 9.11 10-6 b =r 0.120 10-6
Thüringerglas (n'\ 50)

' k, =27.33 k,= 0.0360 10 •'

De voor Jenaglas gevonden waarde van /> wijkt l)eiangrijk af

\an die, welke door Wiebe en BöTTcnER ') en vooral van die,

welke later door Tuieskx en Scheel ") zijn gevonden bij temperatnren

tusschen (P en 100^

Natuurkunde. — De Heer Kamkrlingh Onnes biedt aan ftlede-

deeling N". 86 uit liet Natuurkundig Laboratorium te Leiden

H. Kamehi.ingh Onnes en H. Happel : i,De voorstellimj van

de continuiteit van den vloeibaren en (jasvormüjen toestand

eenerzijds en de irerschillende vaste aggregaatstoestanden ander-

zijds door het Entropie-volume-energie-vlak van Gibbs".

^ \ . De bedoeling van het volgende onderzoek wordt het best in

liet licht gesteld door het verband er van met eenige vroegere mede-

deelingen (no. 66, 71, 74) van een van ons (H. K. O.) aan te geven.

Gelijk deze toch komt het voort uit de overtuiging, dat het meer

en meer noodig wordt de expcrimenteele gegevens over de toestands-

\ergelijking uit gemeensehappelijkc gezichtspunten samen te vatten.

Het sluit zich in de eerste plaats aan bij het ondei-zoek (No. 66 '))

over de gereduceerde »;, e, v (^ = entropie, e = energie v = volume)

oppervlakken van Gibbs volgens de oorspronkelijke toestandsvergelij-

kingen van VAN der Waals.

De in No. 66 gegeven tcekcningen doen in het oog springen hoe

-) Wiebe und Böttcher. Z. I. lust. k 10 pg 2:Ji. 1S!)U.

-) Thiese.n und Scheel, Wiss. Abt. der Pii. techn. Roichsanstalt. Bd. H S. 1'20. lSi)5.

•') Kamerlixgh Onnes, Die reducirten GiBus'schen Flachen. Vol. jub. Lorextz,

Ardiiv. Néerl. Sér. II. T. V. p. 665—G78. Leiden Comm. ii». 66.

15
Verslagen der Aldeeliiig Xaluiirk. Dl. XII. A". lUlÖ 4.
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(i|i licl Ik'^c1iiiii\\(Ii' ()|i|ii'r\ l;ik \;in (iii'.n> iloiii' licl \ (M'scliuixt'ii \m\

(1l' uil dl' /.()(u'\(>ii ni'iiiiciiiilc i(i('siaii(is\ iTH'clijking volg'Ciulc, o/iiwr-

nii<lerlijke isoliic'i'm /(zie iicxeiisliiaiidc lii;'. I) \aii ('Ciivoii(li,t;oii \(inn

(verg. N". fi(), PI. I PM II) langs een leidlijn / een kam aan de zijde

der kleine volumina onblaat ((ig. 2) (verg. No. 6fi, PI. I, fig. 3).

Fig. 1. Fis?.

Deze kam, de vloeistofkani, draagt den vloei.sfoflak der connodo

van de vloeistofdampplooi ; de isotlicrmen loopen over dien kam van

de dampzijdc naar de vlueistol'zijde en van lioogerc naar lagere cnlropie

(verg. No. fi6, PI. I, fig- !) In de nabijheid van de kritische tem-

peratuur loopt de kam, tot rug geworden, met hreeden voet in het

verder naar voren overal dul^bel convexe 0|)pei'vlak uit (verg. No. 6fi,

PI. I, fig. 3). Voor lagere gereduceerde temperaturen loopt de kam

nao-enoeg evenwijdig aan het ijf-vlak. Als projectie op dit vlak geeft

de kamlijn eene kromme, langs welke de helling {arctang = absolute

temperatuur T) naar negatieve waarden van de entropie afneemt

('zie fig. 2). De projectie \'an eene doorsnede door den kam toont de

groote verandering van helling in het j> e-vlak {arctang =^ dvwl^ p) \n]

eene kleine volumeverandering, üit de overeenkomst in eigenseliap|)en,

wat uitzetting, samendrukking en specifieke warmte betreft, \'an

vloeistoffen en vaste stoffen volgt onmiddellijk, ilat de voorstelling in

het ri,f,v coöi'dinatenstelsel van de experimenteel gegeven toestanden,

behoorende tot een der vaste aggregaatstoestanden \an eene stof, o]t

een dergelijken kam als de vloeistofkani en die van meerdere vaste

toestanden op meerdere dergelijke kammen kunnen liggen. Zoolang wij

ons uitsluitend lot het experimenteel gegevene l)epalen, is van eik dier

mogelijk te achicn kammen sieclils een smalle strook ter zijde van

de kamlijn gegeven en vormen deze dus op zich zelf staande, niet

met het damp- en vloeislofgebied samenhangende deelon van hel

geheele oppervlak van Gibbs voor de beschouwde stof.
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De voi'scliilleniie kamiiifu /.nlloii, wanneer wij hun bestaan voor

een ooiiculilik aannemen, naar uelani;- van de (iielilheid meer ot

minder ii-eseiioven zijn naar hel nnl|ninl der r's en naar gelanfi;

van de sineil- of iraii'-lnrinaliew arnite meer of minder naar liet

nnl|innt der >/s. Het verseliil in specilieke warnile dier mndifieatiën

zal door een xerschillende ivrdunniiiL;- lol uildrnkkiiii'' komen, ^'an

Fis. 3.

de zijde der groote v's nil zal

men xei-seliillende aeliter elkaar

geplaatste kammen zien, en wan-

neer wij ons eenvondigheidshalve

be[)alen tot het geval van een

enkelen vasten aggregaatstoestand

zal men de hierbij beliooren<le

kam bij lagere temperatnreii ach-

ter de vloeistofkam zien oprijzen (zie iig. 3).

Oni de coë.\isteereinlc phasen uit het gebied '/' a" ot' nil hel

gebied // met een dampphase nit liet gebied c te vinden zal men

het gemeenseiia jipelijk raakxlak aan het gebogen oppervlak in c en

den besehouwden kam hebben te leggen. Heeft men in c met een ijle

gaspliase te doen, zoo zullen die kammen bij benadering als kromme

lijnen mogen worden beschonwd. En dit zal dan ook geoorloofd

zijn bij het zoeken van de stennpnnlen, a en f> van den fnndamen-

teelen driehoek van het tripelpnnt. Het algemeen thermodynamisch

karakter van een naast den van deu WAALs'sehen toestand (gas,

vloeistof en labiele tnssehen toestanden) optredenden vasten toestand

wordt dns weergegeven, wanneer men deze laatste op liet opper-

vlak van GiBBS voorstelt door een kam van iets anderen stand en

beloop, doch overigens van dergelijken aard als de vloeistofkam.

Er liestaat dns ook alle aanleiding om aan te nemen, dat de aaii-

\ ankelijke voortzettingen van de isothermen, ook bniten het waarge-

nomen gebied naar de zijde der groote volnmina volgens een dergelijke

wet zijn gevormd en op elkaar \olgeii als de vloeistofisothermen

en deze dus door ze een weinig door te trekken werkelijk een

kam \ormen. Dit wordt nog waarschijnlijker wanneer men er op

let, dal ook op het oppervlak van Gibbs, behoorende niet meer

bij de oorspronkelijke toestandsvergelijking van van der Waals
doch liij de vergelijking waarin deze overgaat wanneer voor d en />

de functies van temperatuur en volume genomen worden, die eene

volledige aansluiting bij -de waai neming geven, bij de vervanging dus

\an de on,rt'nni(li'rlijki' dooi- de i/>\floo)'(/t' (A' (/i'corri/H'enli' i>o\\iev\n {yAo

.AKmI. No. 66, § 3 slol), (Ie kam een dergelijken bouw vertoon! als

wanneer a en // omeianderlijk gcnonieu worden. Eenzelfde soort kam,

J5»
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als waarvan wij liet ontstaan najji;inj!;cn, wortll iiniiiois in dit <^v\n\ ook

gevormd uit naast elkaar geplaatste isothernien, die niet meer gelijk

en gclijkvonnig zijn, docii met de tcmperatunr cene kleine voorl-

gaiinde verandering ondergaan. Op deze wijze redcneerende is de

gevolgtrekking, dat er melasla!)iele toestanden tnsselien damp en vast

liggen aan de zijde van den vasten toestand, wel niel te ontgaan.

Wat het waargenonicii deel der isolliermen aan de dampzijde

betreft, zoo strekt zich dit bij temperaturen ver beneden de uiterste

grens van waargenomen onderkoeling van \loeistof wel niet verder

nif dan tot de sublimalielijn. Doch op grond \an de analogie met

wat liij dampen van hoogere temperatuur bekend is, moet, tot het

tegendeel is bewezen, worden aangenomen, dat het oppervlak van

GiBBS ook binnen de snblimatielijn zich voortzet tot metastabile, ja

zelfs tot labiele evenwichtstoestanden, niet in wezen verschillende

van die, welke de theorie van van der Waals aangeeft. En er

zouden voorshands bijzondere gronden moeten kunnen worden aan-

gevoerd (wat o.i. niet liet geval is (zie § 2)) om in te zien, dat men
de beide door ons besproken stukken niet zou mogen vereenigen.

Stellen nu (zie fig. 4) bij

f

Fig.

een stof, die in den vloei-

baren en vasten toestand

voorkomt, cd en e/ de stuk-

ken der connode op tien

vloeistof- en den vasten kam

voor,^//(cn /^ stukken \ aii iso-

thernien op den vloeistofkam

en op den vasten kam ^()(lr

zoo ligt het voor de hand i

en h door een vloeiende ver-

liindingslijii te vereenigen.

Wior de vorming der iwee kammen is het blijkbaar alleen noodig,

dat twee opvolgende i.sotliermen if'h', i'k' , zeer sterk hellen op de

r-as doch van de twee vooi-afgaande (jh, ik niet veel \erscliillen,

en dat ook h'i' en hi niet veel verschilt. Met dergelijke kleine verschillen,

voortvloeiende uit de l)oven besproken geleidelijke veranderingen van

de isothermen op het oppervlak van Gibbs met de temperatuur, zijn

wij, sinds a en h van van der Waat,s als temi)eratuurfuncties zijn

opgevat, zeer vertrouwd geworden. En wal de afwijking van ih van

de isotlierme t/h betreft, zoo is deze analoog aan de afwijking van

de werkelijke empirische vloeistofisotherm f/h van de eenvoudigste,

/»), van van der Waals, die sinds lang lot de opvatting, dat 6 nood-

zakelijk ecne volumefunctie moet zijn, heeft gevoerd. Het stuk hi
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schijnt enkel een iets grootere storing te hebben ondervonden, die

wij titin een verdere veranderingen van l> ') niet het volume kunnen

toeschrijven.

Wij komen door dit karakter aan do storing van de isotberme

op het oppervlak van Gibbs toe te schrijven, niet in strijd met de

beschouwingen Aan van dek Waals, die aanneemt, dat h in den

\loeibaren toestand eene vei'andering door de samendrukking der

moleculen ondergaat. Immers wij onderstellen alleen de mogelijkheid

van een nog verdei'e verandering \'an denzelfden aard, die ten slotte

een nieuw exenwiciu tussciien ii en v, den vasten toestand, doet

ontstaan. Van eene verldaring van den vasten toestand door het terug-

brengen van deze tot dezelfde werkingen als die, welke den vloei-

baren toestand doen ontstaan, kan echter geen sprake zijn \oordat

het bestaan van de elasticiteit tegen instantane vormverandering en

van den i-elaxatietijd voor den vloeibaren en den vasten toestand

beide zijn afgeleid en de groote verandering van den relaxatietijd met

de boxengenoenide verdere ^•erandering van b bij het overgaan uit den

vloeibaren in den vasten toestand uit dezelfde oorzaken zijn verklaard.

Doch dit in 't oog lioudende, mogen wij zeggen, dat wij met het

trekken van de lijn hi tot in den vasten toestand hebben gegeven wat

\ AN DER Waals de toestandsvergelijking van het molecuul noemt.

Uit deze voorstelling vloeit nu weer als van zelf voort, dat de vorm

der vloeiende-\erbinding hi van de temperatuur afhank^ijk zal moeten

worden gesteld en de golving bij verhooging van temperatuur minder

en minder duidelijk zal worden om eindelijk te verdwijnen. Zoo voert

de aandaciitige beschouwing van den bouw van den vloeistofkam op

het oppervlak van Gibbs als van zelf tot de voorstelling, dat de vaste

kam met den vloeistofkam verbonden kan worden door een hoofd-

zakelijk in de richting loodrecht op de v as loopende en in een op

het oppervlak gelegen plooipunt eindigende plooi, m. a. w. tot de

continuiteit van den gasvormigen en den vasten agregaatstoestaml.

Bij al deze overwegingen is de vraag of de toestanden, welke wij

aannemen, dat op deze wijze de leemte tusschen de twee agregaats

toestanden in de [)looi (vergelijk voor buiten de plooi § 2) aanvullen,

ook evenwichtMoestanden — zij het dan ook lubiele eveuwichtstoe-

standen — zijn, nog niet ter sprake gekomen. Wij hebben daarvoor

geen enkelen grond aangevoerd. Dit is zoover ons bekend c\'enmin

door anderen, die zich dergeUjke toestanden liebben voorgesteld "i,

gedaan. Ook zijn er, wij wezen er reeds op \\'at de damp betreft,

') Wij vatten a qü. b van van dek Wa.als op in de ruimste belcekenis iloor

dezen geleerde dauraan gegeven.

'') Zie in iirt l.iij/.oiulcr Ustwai.iv, lA-hrlnali der allgenielncn Ciiemie.
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g'Ooii iiicliislaliilc liiolaiidcn lii-^sclicii dcii xaslcii lucslainl ci'iiciv.ijds

en den gasvürniigen en vhieiharen ander/.ijd.s wuargenonieu, lerwijl

deze tnssriieu den gasvürniigen en vloeibaren zeer dnidelijk en veel-

vuldig optreden. In de tiicorie \an van dkk Waals nemen de laatste

een belangrijke plaats in.

En het is niet onwaarschijnlijk, dat van der Waai.s in geen zijner

geschriften ooit de oontinniteit van den gasvorniigen niet den vasten

toestand ter sprake heeft gebracht, doch zijne denki)eelden daarover

opzettelijk heeft achtergehouden, omdat uit een theoi-etisch oogpunt

het invoeren van dergelijke tusschentoeslanden als wij hier bespreken,

eerst geoorloofd is, wainieer men — zooals van dek Waals voor

de tusschentoestandeii tusschen vloeistof en damp deed — , bewezen

lieeft, dat die tusschentoeslanden als evenwichtstoestnnden mogen

worden beschouwd. Doch waiineei- wij ons niet tot taak stellen de

,/toestaiuisverge!ijking van het molecuul" uit eene aangenonHüi

mechanisme af te leiden, maar een empirischen vorm daarvoor uit

het waargenomene langs den weg der inductie te vinden, dan moeten

wij de meest voor de hand liggende analogiën als richtsnoer ge-

bruiken en mogen wij nergens afwijken van wat het meest een-

voudige schijnt zonder daarvoor gegronde redenen aan te kunnen

voeren. Dat er bij veranderlijke moleculen nog andere e\'enwiclilon

van enlro])ie en volume mogelijk zijn dan door \ an uv.r Waals
reeds in zijne toestandsvergelijking Nolf^eus de theorie dei' cyclische

bewegingen zijn afgeleid, ligt zeker voor de hand. Om aan sommige

der door ons in aansluiting aan deze mogelijkheid onderstelde

toestanden eene beteekenis te kunin'u licchleii, moeten wij wel onder-

.slellen, dat zoowel op liet impoiidei'abele als o[) het ponderabele

mechanisme der stof op een of aiidei'c wijze werkingen kunnen

worden uitgeoefend, waardooi' wij bepaalde waarden, zoowel voor

^ als voor o kunnen verkrijgen en de stof bij die waarden honu)geen

kuimen houden, in afwijking van wat wei'kelijk geschieden zal. Doch

ilat wij daarbij de \(j(jrstelliiig invoeren, dat ook de enti-opie bij

elke waarde constant kan worden gehouden, behoeft geen bezwaar

te zijn, onnlat wij daarnuMJe alleen tot lid iiiipoiidcrabele nicclianisnie

uitbreiden, wat i'eeds \iior het ponderabele nK'cliaiiisnic woull ondei-

steld, waimeer men in de labiele toestanden \aii \ an dkk Waals

het volume conslani en de stof homogeen «gehouden denkt.

Wij hebben ons dan ook in het volgendtMot taak ,i>-esteld de deelen

van het op|)ervlak \an (iiiuis, die proefondervindelijk lu-kend zijn,

voor stolfen, die ook in (]c\\ vasten toestand voorkomen, in beeld te

brengen, deze deelcii met liet damp en \locislolgebietl \dltieiis ile

voorstellingen van \an dek Waals aan Ie \ iilli-n en met hel zoo \ei'-
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kregen gebied den kam \ aii den \asteii toestand te Aereenigen op zulk

eene wijze, dat de isotiiermen op het oppervlak van Gibbs zoo weinig

mogelijk van de ourfrandcrJijle isotherme \a\\ van der Waals
afw ijken en de loop der isothennen in de i] v projectie zoo ee/ivovdi;/

iiioyeJijlc loordt. O. a. heblien wij het optreden van do temperatuur

T^^o op het oppervlak anders dan bij j, =r — x uitgesloten, en

gesteld, dat bij elke waarde \an »; en r sleelits één waarde van e belioort.

Het valt in het oog, dat het op deze wijze gefoiniuleerde vraagstuk niet

verder reikt dan het zoeken van eene doorlooi)ende functie, die voor het

bekende gebietl met het oppervlak van Gibbs samenvalt en daarbij aiin

een bepaald — naar wij hopen physiseh gelukkig gekozen — crite-

rium \ai\ eenvoudigheid voldoet. Doch juist door deze beperkte

formuleering krijgt de oplossing er van een bepaalde waarde en vt)rml

zij de voortzetting van het onderzoek van de reeksontwikkeling van

de toestandvergelijking in Med. no. 71 (Juni '01) en no. 74').

Ook daar was het naastbijliggende doel numeriek juiste samenvatting

\ au het proefonder\ indelijk vastgestelde omtrent <le thermodynamische

eigenschappen van de onderzochte stolfen. Om niet te veel in eens samen

te \atten bleef de vaste toestand eerst buiten beschouwing. Met deze be-

perking scheen de tot een polynoom afgekorte reeks van machten van —
i"

het geheele gebied der waarnemingen voor ittiriiinle stoffen \oor

te kunnen stellen, zoodat wij juiste waarden \oor p, voor

rdp r( dp \

'

Tj =
I

— (f f, f = II T p\dv{Qn anderen hulpgrootheden, Itijv.

if' = —
I
pdv) in alle toestanden binnen het bewerkte gebied zonder

omslachtige lierekeningen kunnen \inden.

De toepassing van de \oorstelling op geassocieerde stoffen was

van zelf uitsesloten omdat aan de ontwikkelins' de wet der o\ereen-

stemmende toestanden ten grondslag was gelegd. Het beslaan van

een maximum van dichtheid Inj water behoefde bij de voorstelling

van den vloeistoftoestand dan ook niet als bezwaar tegen de moge-

lijkheid om in 't algemeen yy. en dan ook jj, langs een isotherme door

machten van - \oor te stellen, te geltlen ; en de vnxtig of de verge-

lijking tusschen >] en ?>, die uit het mechanisme \an (h'U \ loeibaren

of gasvormigen toestand voortvloeit, in 't a/i/enwen wel omgezet

'; Kamerlinuu Onnes. Ueber der Reilieneiilwickoknig für ilio Zuslandsgli'idiiing

der Gase und l'"lüssigkeiteu, Livie juliil. Bosscliu .\rrliives Xéerl. (11) T. VI j). S7 1-

888, '01. Lolden C'.omm. ii''. 74.



( 2:}()
)

1
kon worden in oeiie ui((linkkin;j; mui i^ dcior machten van — , kon

V

l)niten beschouwing blijven. Nu wij den vasten toestand in de tot

nog toe gebruikte, zij het dan ook xooi' dit doel eenigszins Ie wijzigen

polynonien, mede willen opnemen, stnilen wij op het bezwaar, dat

bij vele slotren hel vast worden mei vermindering van volume

gepaard gaat. Op het geval van water, dat hier weder vooraan

staat, komen wij in ^§ 3 en 4 nog uitvoerig terug. Doch al kon zelfs

dit geval inet, zooals wij daar uiteenzetten, door de associatie worden

\erkliuird, en al leverde in het algemeen de volledige kennis van het

mechanisme van den vaften toestand voor de isotherme van gas, vloeistof

en vaste stof een implicite beti-ekking \'an ?; tot v, zoo zal tocii

altijd voor een deel van liet g(>bied i] wel eenwaardig door r

kunnen worden uitgedrukt. Vooi-shands komt het ons zeer wei

mogelijk \oo)-, dat onder normale slotTen gevallen voorkomen

waarin voor het geheele te besciiouwen gebied p door maciden van

1
— empirisch kan worden uitgedrukt. Het oppervlak van Gmns, dal
V

wij \oor die eerste klasse van stolFen hebben geconstrueei'd, zal ons

niet onwaarschijnlijke, bij elkaar behoorende waarden van p en v voor

een isotherme in de plooi \'loeistof- vast aan de hand doen eji ons

misschien in staat stellen bruikbare waarden voor de viriaal coëlTi-

cienten — de coëflicienten (Iteiialve .1) in een polynoom

pv = A + ^-^~+ ,

af te leiden.

Stellen wij de vraag welke waarden deze coëflicienten zullen heb-

ben, zoo laat zich een tweede band aangeven, die ons ondei-zoek aan

Med. no. 71 en 74 \astknoopt. In die beide mededeelingen werd

er op gewezen, dat bij \erschillende stotfen voor de gereduceerde

viriaalcoëfficienten waarden gevonden zullen worden, die wel nage-

noeg doch niet geheel dezelfde zijn. Door de verschHien dier ^, t£

enz. zullen juist de afwijkingen der beschouwde stoffen van de wet

der overeenstemmende toestanden worden aangegeven. Zij zijn de int-

drukking van werkingen der moleculen, welke inet terug te bren-

gen of \'oor te stellen zijn door zulke, die uilgaau \;in homologe

punten, en die, als vallende ouder de mechanische gelijkvormigheid '),

de geldigheid van de wet der o\ereenstemmende toestanden ten

gevolge hebben. Zeer veel echter wijkt bij verschillende stoffen de

vaste toestand af, wanneer die in de gereduceerde grootheden dier

t5

1) Veigel. Kamkhli.nch Oxxks. Knii, Ak;i(|. v. Wi-lrnsdi. AinsliMdaiii lS8l, p. 4ö,
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stoHeii wordt uitgedrukt. Daaihij konieu dus vooral de niet uieclm-

niscii gelijkvormige werkingen der niet homologe punten tot uitdruk-

king. Wanneer een zelfde Lsotliermpolvnooni hij \ crsdiillende stoHeu

den gasvorniigeu, den vloeibaren en den vasten agregaatstoestand

oui\-at, moeten zonder eenigen twijfel in de hoogere ooëfiicienteu i)ij

de verseiiilleude sloffen helangiijke verschillen voorkomen. En het

laat zioli dus verwachten, dat ook in de lagere viriaalcoëfficienten

reeds daarmede samenhangende, zij het dan ook kleinere, verschillen

kunnen worden opgemerkt. Op deze wijze zouden bij een vei-geJij-

kiiig van twee stoften de afinijkiiH/cii run de wet der orereeiisfem-

inrnde toeMandeii in duidelijl- rerhand treden met de e/geinnn-dii/-

hedeit vni den vasten toe.itund bij elk dier beide stoffen.

Aangezien verder de vii'iaak'oi'fticienlen de afwijking van de wet

van Boyle-Gav Liss.vc aangeven, kan men zeggen, dat uit die afwij-

kingen niet alleen, zooals van dku Waals heeft geleerd, de cigeu-

sclia})pen van den vloeiliareu toestand kunnen worden voorspeld,

docii ook die van den vasten. Trouwens ecu verband tusscheu de

b('S|)roken afwijkingen en eigenschappen van den vasten toestand ligt

ook w^el opgesloten in van deu Waals' laatste ontwikkelingen o\'er

de toestandsvergelijking volgens de leer der cyclische bewegingen.

§ 2. Het zoo goed mogelijk verbinden van het bekende deel \m\

den vasten met den vloeistofkam door een vloeiend op[)ervlak heeft

eenigc overeenkomst met het trekken van de vloeiende lijn, door

welke J. Thomson den vloeistoftoestand en den gastoestand volgens

de proeven van Andrews verbond. Doch er bestaat een belangrijk

verschil. Thomson kon uitgaan van het bestaan van een kritisch punt.

Dat er continue o\ergang tusschen den vasten aggregaatstoestand en

den vloeibaren bestaat is niet proefondervindelijk aangetoond, liet

wordt door sommigen in twijfel geti'okken en ten opzichte \m\ de

kristallijne modificatie door Tammann l)epaaldelijk outkeiul. Waren
Tammann's theoretische redeneeringen afdoende, dan zou thans reeds

vast staan, dat wx] slechts een louter em[»irische interpolalie tot

stand hadden gebracht, terwijl wij meeucu een, op physischc gronden

voorshands ahlians waarschijnlijk te achten, groep van tussciieu-

toestanden te hebben geconstrueerd.

Afdoende zijn Tammann's bezwaren allerminst. Deze benislcu exen

a's onze beschouwingen op extrapolaties buiten het gebied der waar-

neming en er is veel a;in te voeren, dat onze e.xtra[)oIatie meer waar-

schijnlijk maakt dan de zijne. Tegen Tam.m.\nn's samenvoeging \a\\

de smelt lijn liij water, een associeereiule stof, met tiie bij andere

stoften alsof zij twee gevallen voorstellen, welke liij verandering \m\



( 232
)

(oiuporatinir on ilriik in ('Ikaar o\org;iaii, kan al aaiistoii(ls ornstig'

lic/.waar livinaakl Wdidcii. Wij lichlieii ons om de coiifliisiöii, daariiil

gemaakt niet Ie iiekommeieii, zoolang wij geassücieenle slollen en

andere stollen van niisseliicn zeer samengesleldeii aard lntitenslniten.

In plaats van ai aanslonds een algemeene voorslelling van zoo

principieel verschillende gevallen te geven, bepalen wij ons tol de

een\-oii(ligste groepen van stollen.

\'oor (leze iin lieltiieii wij de xoorstelling gevormd, welke wij in

hel xolgende trachten aaimemelijk te maken.

In oxereenstemniing met T.vm.m.vn'N nemen ook w ij, ot'sclioon oni^ler-

koeling alleen in heperkte inate voorkonn, aan, dal de vloeislofkam

zich tot zeer lage tempei'aturen (\dorloopii;- stellen wij zelfs lol het

alisolnlc nulpunt) voortzet, waarbij men over den kam naar lagere

tempera! nren gaande door loestanilen met klimmendoii relaxatielijd

lol dvn glasachligen toestand komt. Wij komen daardoor niet met de

waarnemingen in strijd. Doch wij meenen dat het ook niet geheel

onmogelijk geacht behoeft te worden, dat men op dien glasachtigen

kam krislallijne eigenschappen bijv. bij zeer lage temperaturen

zon kumien zien te voorschijn ti'edeji. Het is verder niet in te zien,

waarom het bestaan van één dergelijke kam zou uitsluiten, dat

nog meerdere kannnen kunnen bestaan, amorphe toestanden \er-

eenigende waarbij op andere wijze evenwichls verhoudhigen tns.schen

entropie en Nolume ontstaan zijn. Immers het is zeer de

vraag of onder de benamijig amorph niet zeer verschillende

stincluicn van vasie toestanden worden samengevoegd, zoodal

het volstrekt niet noodig schijnt, dat een amorphe toestand juist ligt

op dien kam waaro]» liij hoogere temperatuur de vloeistof gevonden

wordt. Wat de looj) der kristallijne kannnen aangaat, zoo brengt t)nze

geheele voorstelling der kammen mede, dat hel ons waarschijnlijker

xoorkomt, dat de krislallijne kam in de eenvoudigste gevallen lol

zeer lage tcmperalureji naast den vloeislofkam blijft loopen, dan

dat zij Tammann's ringvormige (igntu- levert (verg. ^ 4).

Wal het |iroces van continuen overgang \aii den kristallijnen in den

gasvornngen (beneden de kritische temperatuur vloeislof-gas, vloeibaren)

toestand betreft, wel verre van dit onvereenigbaar Ie achten met de

algemeene voorstelling omtrent de moleculaire krachten, meenen Avij dal

hel daaruit als \an zelf volgt. Hel zon met dir voorstellingen zeer

üoed Ie rijmeu zijn Avanneer hel karakteristieke verschil tusschen

twee kammen in hel verschil van dichtheid en entropie (specilieke

warmte) bleek te beslaan, zoodal hel opii-(>den van elk dier modi-

licalies in ki-is|.iHijucn of anioi'phen voi-ni tliermodvnaniisch van meer

becundair belang was, en bij een eerste onderzoek omtrent de
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eitiensclui|ii't'i' 'l^'i' va.-tp pliasen tegen vorscliil in (lichtheid en entropie

0]i den ;-iciilei-;ii-()iid kon treden.

Hoe het zij, wij moeten wel aninicnieii, dal de kri>lal\'oi'ni Ie \oor-

schijn geroepen wordt doordat de nn>ieeuien lengevolge van wcrkin-

oen, uiliraantle \'aii niet eiiui\aiente pinilen liinnen elk nioleemd, hij

voorkenr in zekere riehlingen georiënleerd en uerangscinkt worden. De

richtende en schikkende krachten zullen dan hij verschillende dicht-

heden en eutropieëii verschillend zijn, waardoor den meest waarschijn-

lijke voorkenrorienlatie en -schikking hij een ver.schillende dicht-

heid en entropie verschillend, en de kristalvorm in verschillende

modilicaties \erschillend kan zijn.

Naarmate de kristallen op hoogere temperatnnr worden gel»racht

zal het toenemen der slingeringsenergie de gemiddelde voorkeur-

oriëntatie en -schikking meer en meer doen nitwisschen en nadert men

meer tot een in alle richtingen gemiddeld gelijkmatige oriëntatie

en schikking, al zullen er ook telkens verschillende groepen in voor-

keurorientatie en -schikking hlijven. Wortlen in 't iiijzonder een gasvor-

mige en een vasie phase, die in e\enw"icht met elkaar zijn,

samen op hoogere temperatnnr gebracht dan zou men eenmaal deze

beschouwing aan\aard hebbende, bijzondere hypothesen moeten in-

\oeren om het begrijpelijk te maken, dat er geen identiteit \an deze

beiden phasen zou ontslaan en er dus geen continuïteit van den gas-

Mtrnngen en vasten toestand zou zijn. Of de temperatuur waari)ij

dit geschiedt boven die van het kritisch [lunt vloeistof-gas ligt doet

hierbij natuuidijk niet ter zake. A'oorshands is het verder niet in te

zien, waarom men het dubbel convexe deel van het o})pervlak van

GiBUS, dat dus per se evenw ichlsloeslauden beval, niet lot hooge lem-

peraluren en groote dichtheden zou mogen voortzetten, zoodal het de

in hel kriliscli punt eindigende plooi om\al.

Het is geheel in harmoide met onze i)eschouwingen in § J, dat in

de gasvormige phasen van een stof, die ook in den vasten tctestand

voorkomt, ten allen tijde molecuulgroei»en (telkens uit andere iiidix idueii

gevormd) gevonden zullen worden in welke de eigenaardige werkingen

tusschen niet e(piivalente luinlen, ') die in den vasten toesland over-

heerschen, tol uildrukking komen. Heneden zekere temperatuur zouden

dan telkens gedurende uitersl korte tijden deelen van het gas als

kri>tal moeien worden beschouwd. Wij doen hier inet anders dan

in de lijn van de beschouwingen van lioi.TZMANX bij hel bepalen van

de evenwichlsverdeeling, die de meest waarschijnlijke is, niet alleen

op eene bepaaUle dichllieids- en snelheidsverdeeling. maar ook o[)

oriëntatie en schiUkiiiii- diidiMliuü Ic lellen.

') Vergel. Rei.ngasum, Drudes Aiuialeu 1903. 10. p. 3:^34.
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Wij Ii('ltbei) hci'lmuldelijk gesproken over hc( oj)( reden van meerdere

kammen, die naar de zijde der kleine volnmina 0[) liel oppervlak

van GiBBS op elkaar volgen. Dil geval toeli schijnt ons hel normale,

liel is waarsehijidijk, dat men van de meeste stolTeii liiiiine verschil-

lende vaste modilicalies nog niet kenl. Let men er verder op, dat

eene kleine wijziging in den loop der isotherinen kan maken, dat

een der kammen al of niet boven een andere oprijst en dus meer

stabiel wordl, zoo is hel niel waarschijnlijk, dat men als vaste

toestanden voor de verschillende slollen juist zou liebben Icoren kennen

die modilicalies, welke tot overeeidvomslige kammen l)chooren. Hel

is dus mogelijk, dat de verschillende sloHen in den vasten aggre-

gaatstoesland, wanneer men al hunne modilicalies kende, niet zoo\eel

uileenloopen als thans nog het geval schijnt. En eindelijk schijnt de

mogelijkheid niel uitgesloten, dal meerdere vloeistofkammen zouden

kuiuuMi bestaan langs welke bij hel dalen dei' hMupcraluur de

ralaxaüi'lijd nog niel l(tt het \<i()r i\e\i vasten toestand noodige

bedrag is geklonnnen, lerw ijl toch eveuwichlslocslandcn bij Itciden Ie

vei'wezenlijken zijn, zoodal een dergelijke slot' in Iwce \Ioeibare

modilicalies zou kuiuien voorkomen.

De reden, waarom iets dergelijks niel is gevcjiiden en waarom de

verschillende vaste modilicalies bij x'oorkeur kristallijn zijn, zon al

weder door een llicorie \an den vasten aggregaatstoestand moeien

worden gegeven.

§ ;}. V^olgens de ontwikkelde beginselen hebben wij drie modellen

\an oppervlakken van Gibhs geconstrueerd.

In de eerste plaats hebben wij dit gedaan voor een denkbeeldige

stof, die eenigszins met koolzuur in eigenschap[)en zou overeenkomen,

in den vloeistoftoestaild aan de oorspronkelijke toestandsvergelijking

\an \.\N DEK Waals zou gehoorzamen en behalve in dien toestand

Jiog in een vaste (krislallijne) modificalic zou voorkomen. Van hel voor

deze stof volgens onze voorstelling geldende GiBBS-vlak hebben wij

alleen dat deel gegeven, waarop de smelt lijn is af Ie lezen. Het dient

vooral om de in deze Mededeeling gegeven opvatting omtrent den

vasten toestand duidelijk te maken.

Eenmaal aannemende, dat de eigenaardigheden in den overgang

van vast lot vloeistof door dil model in i»eginsel juist worden weer-

gegeven, hebben wij twee modellen gemaakt, die op het werkelijke

CO.J beli'ckking hebben, en op welke alle bekende ihermodynamische

eigenschappen ook zooveel mogelijk nnmerisch juist zijn terug te

vinden.

Een (lier modellen sicll hel volledig opjieiAlak \aii CO^ voor, waar-
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van alleen de ideale ,2,astoestaii(I eii het geljied \an zeer lage tem-

peraturen aCgesneileii is.

Het tweede steil up de uoodige grootere scliaul het gel)icd voor,

waarin de overgang der verschillende modifieaties bij kleine vohiniina

plaats grijpen.

En eindelijk is ook reeds een model gereed gekomen, waaruit vol-

doende Idijkl, dat ook het samengesteld gedrag van een slof als water

op de door ons ge\()lgde wijze wel zal kunnen wortlen weergegeven. Wij

meenen toch, dat de afwijking, die deze stof Ncrtoojil, in ongezocht ver-

band kan worden gebracht met de associatie. Door de

associatie immers w ordt in 'talgemeen een vloeistof-

kam, die overigens nagenoeg aan de toestandsvergelij-

king \an VAN DEK Waals zou beantwoorden, naar den

kant der kleine volumina en omhoog gedrukt. Deze

vervorming wordt in ii v projectie in fig. 5 sche-

matisch voorgesteld. Rechts ligt de nog niet \qv-

vormde van der Waals'scIib kam, aangegeven door

l'ig- ó. het geliarceerde deel, waarover de connode met den

damp, de getrokken kromme lijn, loopt. Links wordt de verwrongen

kam wederom door het geliarceerde deel aangegeven, de twee deelen

van de connode vloeistof-damp zijn weer getrokken (aliusie\elijk is

in de tiguur de geharceerde verbinding weggevallen). Bij m ligt de

maximumdichtheid van water onder den eigen dampdruk. Het door

ons gemaakte voorloopige model dient enkel om aan te toonen, dat

van de meest sprekeiule eigenscha[)})en van H,0 wordt rekenschap

gegeven als wij den ijskam als eoien gewonen vaste kam op het II J)-

vlak opvatten en <\Qn vloeistofkam als door de associatie o[) de aan

het laatste proces eigen wijze verwrongen beschouwen.

Wij hopen ook modellen, die den overgang van verschillende

modificaties of allotrope toestanden alsmede eigenaardigheden van

uitzettingsverscliijnselen voorstellen, gereed Ie krijgen, die tot het

verkrijgen van een beier inzicht in, allhans van een beier overzicht

o\er het ihermodynamisch karakter der \'erschilleiide stollen iels bij

kunnen dragen. Daar zich hierbij echter behalve vragen over de associatie

ook nog zulke voordoen, die belrekking hcbi)eii op mengsels, ver-

zadigde oplossingen enz., en die een wijdloo[)igcn arbeid vorderen,

meenden wij, dat het thans verkcegenc een genoegzaam op zich zelf-

staand geheel vormde om te wortlen gepubliceerd.

Nu de bedoeling van ons werk duidelijk geuiaaki is, hebben wij

de modellen nog slechts nader Ie besdirijven en aan te toonen, dat

Avat waargenomen is, werkelijk op deze oiniervlakkcn is af te lezen.
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I. Dk plooi VAST-VLOEISTOF op IIK.T OVPIin I.AK VAN OIBPS.

( ViiorstiUiiiii van (/e coiifiii'i/'/rl/ nut di'ii r<ist<'Ji rn den i/iisr(irjiii(/i'ii

/(H'sflllld).

De specifieke waniilc \;iii de (l('iil<lK'('l(lit;(' slol'iii den ;iaN\(iriiiiu(>n

l()est<aii(l licbl)eii \\ij jiclijk aan de liclfl vaiidie \aii vloeil)aiir Uool/.imr

f^eiiomcn ; de speeilieke waiiiiU^ in dcii vasten toestand, fjelijk die,

welke uit de wet van Ni'.i mann voor koolzuur woi-dt gevoM<leii; de

stt)(' iieeft de tocstandsvergelijkiuf^' vail \a.\ dkk Waa^s voor koolzuur

in den vloeibaren en f;^asvf)rinigen toestand. Het scheen \aii itelaug

voor dit model (pi. 11, tig. J) door voor-, zij-, en bovenaanziclit een

volledig overziclit (zie pi. II, ligg. 1, 2, 3, 4) lijnen i;:=coiist.,

V = consf., 7' = const. (stree])Jijnen), j) = const. (gestippelde lijn) te

geven, waarvan de teekeningen geen nadere toelichting vereischen.

De connode vloeistof (gas)-vast is op liet model getrokken en de

overeenstemnieiide pliasen zijn door staaldraadjes verbonden.

Het jirineipieele verschil van onze opvalling met die van Tammann
blijkt zeer duidelijk door vergelijking \an het bovenaanzicht PI. II

tig. 2 met zijn figuur Dkidk's. Ami. Bd. 3, pag. 190.

Van belang is dit model ook vooi' eene vergelijking van onze

opvatting met die, welke in hel bekende door Maxwell gegeven schema

(Tlieory of Heat. p. 207) is neergelegd. Ons bovenaanzicht is met

hel laaisk' xoor \nH deel ^Irv kleine xdluniiiia \i-ij wel te vergelijken.

Om na te gaan hoe bij uns de dani|)|)looi zich bij dit deel aansluit

belioel'l men slechts PI. 11 flg. 2. te hidp te nemen. Het princi])ieel

verschil kan blijken uil den ver.schillenden vorm die de spinodale bij

ons en bij .Mawvf.i.t. lieel'l. Die van ons wordt door de streepstiplijn

iu lig. (), die van .AIaxwkll in tig. 7 voorgesteld. De onze bestaat

Fis:. (). Fis. 7.

uit twee stukken, die lol zeer lage temperaluur (7=0 gescheitlen

blijven, bij Maxwell komt alleen een zijdelingsche uillooper voor.

Hoogst onwaarschijidijk is bepaaldelijk d(> loop door Maxwell aan

de isothermen gegeven. Reeds in de dampplooi is in de isolhermeu
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een hiiispnnt p;ele<i<l. lietwclk aan deze een karakter jieeft, dat

strijdt met de, vour dam|)- en vloeistof toch steeds (inalitaliet' jnist

gei)lcken, toestands\ergelijking' van van der Waals.

II. IIkt oppervlak v.\n Gibbs voor ('O,.

(Model vour liet overzicht).

Dit werd geconstrneerd met l)c]iulp van de onipirisciie toestaiids-

\ergoIijking van nicd. No. 71 en 74, welke omler gebruikmaking van

de reeds in jned. No. fi6 opgestelde tlicrmod\ iiamische fornuües:

'lil. ..j. Tt. ir 'r>Tk vk n
T V

Tk vk Ik V T

de volgende vergelijkingen geelt

:

e = Cy{T-H)- Pk VI,

Pk Vk ^, + 2 i., + 4 b„ Pk Vk'
'^

t
^

t'

4 ;."

c, + 2if + 44l

.^iJl^ ^ +

+P^^ : - (r

T pkVkA.nv pkvk bi— b,— -3 l\

^ ^ Tk^ Tk X rk ^ Tk r-
^

Pk Vk Cl — C3 — 3c
, Pk Vk bj — ^, — 3 b,

~1~
c\ rn -^s '

2 Tk X' 4 Tk X'

_ Pkvl b,-b. --3- Pk Vk' c, - -^ - -^

T-M' ^, 2Tkv^ (2)

Als specifieke warmte c,, in den idealen gastoesland werd

0,17.419.10' == 71,2.10° ') aangenomen, van de veranderlijklieid van

c„ word afgezien. \'oor de kritisclien grootheden werden

Tk= 304,5^ ./)i = 73.1014.10-^ = 740.10'

n

nr

cm Kcv^

aan de waarnemingen \an Amagat onUeend en

1) Nagenoeg do waarde die Reqnaulï opgeeft.
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cm
^

I' = 2. '20 — uit ilf waanuMiiiiifioii van Kiknk.n en Ro
.'/*^ f/r

uMXv de wet vrtii doii rcclitlijiiineii diamolcr ar;j,cleid.

Do genoeuidp kritische waarden fj;eveii

;. = 0,0üi044.

Met de vergelijking 1) en 2) werden lierekend :

a) 5 punten belioorende I

verd

:

1 . voor t — 0.40

iBSON

;. = 0,00] 044.

Met de vergelijking 1) en 2) werden lierekend :

il) 5 punten belioorende tol den idealen gastocsland, waarbij

v,i = 180 genomen werd:

2. \oor ( = O.no

3. voor t — 0.68

4. voor t z= 1

5. voor t = 1,18

V,, =^180
'^ =43,1.105

6 =300.10^

v,j — 180

ÏJ
r= 71,8.10'

f =4600.10'

V,, =180
i'i

=81.10'

6 =6400.10^

O/ = 180
'

7i
=108.10'

e =13300.10'

ry =180
7j =120.10'

E =17300.10^

i''). 2 punten op den pislak \a\\ de liinodale voor welke de waarde

van r en T aan Kif.nkn en Roüson ') ontleend zijn

6. voor f = 0.714 v,, = 74

ii =65.10'

f =6100.10'

7. voor :
= 0.68 v^ = 118

i/ = 70.10'

f =5700.10'.

Het eerste van de/.e piiiilen belioorl bij het Iripeljiiint, gas-, vloei-

stof-vast.

f.) De bij 6 en 7 behdorentle pnnteii van den vloeibaren toestand

werden met behnl|i van de Aerdanipinjiswarnile Milgens de gegevens

van Kienen en Robson berekend. (Jlevonden werd:

1) KuEXEN en Robson, Pliil Mag. 6 p. 149 eu 622. 1902.

S)
1. c.
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8. voort =:0.7I4 /•,, = 0,85

jj =— 101>.I()^

f = — 2(J2()O.JO'

VI. \ oor f = 0.(18 r,/ = 0,83

Ij =—122.10'
s =_ 30400.10'

Op dezelfde wijze werd uiel lioliulp \aii de smeltingswarmte bij

het Iripelpimt li-evoiideii xoor ecu pniil l)i'lioi)i'ende lor don vasten

toestuiKl

:

10. voor t
— 0,714 i-,, = 0,(i8

i'l = — 187.10'

E =—44600.10'

Het model (zie PI. Il li,i>'. 2) werd gecoiislrnoerd met

de waarde \aii r iii cM. = '/, \a]i de berekende getalwaarde

_ 1

II II 11 II II — -
-^n

II II II II

1

II II ^11 II =^ n tfY II II II II

Daar xolgeiis Ta.mmann twee vaste luodifleaties van CO^ bestaan, hebben

A\ij behalve tien \loeibaren kam, nog t\vee vaste kammen (zie pi. 11 fig. 2)

moeten aanbi-engen. Wij licbluMi aangendineii, dal d(! door Tammann
als 2e moditieatie aangewezen toestanden, liissehen de vloeibare toe-

standen en die van de Je modificatie liggen, en noemen dus Tammann's

2e nioditicatie de modificatie A, en Tammann's eerste modificatie de

nutdilicatie B. De reden waarom wij de twee vaste niodilicalies op

deze wijze ten opzichte van elkaar geplaatst hebben is de volgende

:

Tammann') heeft de smeltlijn zoowel van de modificatie .1 als van Z?

bepaald, alsmede de overgangslijn voor de twee vaste toestanden. Hij

vond, (zie l'l. I liu;. i) dat de waarden van — het grootst ziin voor

de |)nnten van de evenwiciitsjijn e, het kleinst voor de smeltlijn n van de

nioditicatie A, en tnsschen de beide andere liggende voor de smeltlijn van

de modificatie B. Datzelfde is ook nit ons model af te leiden i)ij de

gekozen plaatsing der kammen, terwijl, gelijk gemakkelijk is na te

gaan, bij een andere onderlinue plaatsing- de — vooi- de drie uenoemde

lijnen niet Iegelijk in overeensienuniui;- niel 1'amm vnn"s waarnemingen,

en mei onzen eiscli. dal hel \erloop van de leuiperaliinrlijnen zoo

eenvoudig mogelijk zal zijn, kmnieu wurdeii gebracht. Wij nicenen

1) Tamm.^nn-, Aiin. I'hys. ii. Cheaiiu 1899 Bd. 68 pg. 553.

Verslagen der Afdcclins NalLiuiU. Dl. XII. A". ]9Ü3,i-.
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dorlialve, dat de dom- ons ^^«izeii i»laatsiiici- dor kammen ovei'een-

komt met de waarnemingen en dat dus liet speeiliek volume van

de modificatie .1 grooter is dan dat \aii />.

Op liet model is aangegeven de Itinodale xoor din \ loei haren en

gasvormigen toestand (de lijn G L) verder den gaslak vau de liinodale

van den gastoestand en de modificatie /? (de lijn 6' />/;!. De diie tot liet

tripelpunt gasvormig-vlocibaar en vast .1 liclKioi'cudc piinleii zijn

twee aan twee door staaldraadjes veri)onden. De dom- deze diie |iunlen

gaande gestreepte lijn is de isotlierme van hel IriiM'lpinit, niet ver

daarvan loo|)t de krilisclie isotlierme. De gestippelde lijn is de drnk-

lijii \aii licl tri])elpuiit. Volgens Tammann's waarnemingen bekoort

de vaste toestand \an dit Iripelpiinl lot de modificatie B, en ligt de

kam van de modificatie A (zie PI. 111 tig. 2) lieiieden het ('undainen-

taalvlak van liet door Kuknen en Robson he|)aalde tripelpunt. Een

raakvlak, dat in meer dan drie })unten raakt, kan men aan ons model

niet aanbrengen
;

dit is in overeenstemming met den pliasenregel.

Behalve het zooeven genoemde tripelpunt is het bestaan van nog

twee andere, die op ons model zijn te vinden, nl. het tripelpunt

gasvorniig-vloeibaar en vast A, en het tripelpunt der twee modili-

caties A en B met vloeibaar koolzuur, door Tamman's waarnemingen

waarschijnl ijk gemaakt.

Vergelijkt men ons model met een naar de vergelijking van van

DER Waals geconstrueerd model, zoo A'indt men, dat op het onze

de vloeibare kam van de kritische temperatuur naar de lagere tem-

peraturen toe steiler stijgt, wat daaruit volgt, dat de specifieke warmte

van de vloeistof op het model volgens van deu Waals te klein is.

De langzame stijging van den vloeibaieii kam bij dit laatste model Iieeft

verder ten gevolge, dat het voor de verdanipingswarmte een te

kleine waarde geeft.

III. Het oppervlak van Gibbs voor CO, bij groote dichtheden.

(Detailmodel, van de vloeibare en de vade toestanden).

Bij het overziclitsmodel was de specifieke warmte bij constant

volume in den idealen gastoestand als constant aangenomen. Bij de

constructie van het thans te bespreken detailmodel hebben wij

echter ook de veranderlijkheid van c^ in rekening gebracht. Regnault

en E. WiEDEMANN hebben voor CO^ bij verschillende temperaturen

c^, bij den druk van 1 atmosfeer gemeten en de verandering er

van met T door empirische formules voorgesteld. De resultaten van

de twee onderzoekers stemmen overeen. Berekent men met behulp

van de empirische toestandsvergelijking bij 0° Celsius de correctie
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(lip aan r'^, hij 1 atinostoer moet worden aanirel)i"acht om te komen

tot Cl, in den idealen gastoestand, /.oo vindt men daarvoor 0,003 oal.

welk bedrag biiuieu de grenzen der waarnemingsfouten ligt. Voor

hoogere temperatnreii wordt de correctie nog kleiner. Ook l)ij de be-

rekening van de correctie aan te brengen aan de door E. Wiedkm.vnn

waargenomen specifieke warmte van aetlier om nit deze c^, voor den

idealen gastoestand af te leiden, vonden wij, dat zij niet in aanmer-

king komt. De door Regnaui,t en E. Wiedkm.vnn voor de specifieke

warmte van gassen en dampen oj)gestelde fornuiles zijn dns ten

minste met zeer groote benadering voor den idealen gastoestand geldig.

Hiermede is Leduc's ') bewering weerlegd, dat voor de stoften,

ilie de wet van de overeenstenunende toestanden volgen, zoowel r^,

als cv in den idealen gastoestand constant zijn. Uit de experimenteel

gevonden waarden van c., en de bekende betrekking c

,

—c„ = ~
in

berekenden wij de waarde van c„ en de verandering van c'« met

de temperatnnr.

Nadat op deze wijze c„ gevonden was berekenden wij de wegens

de veranderlijkheid van c« aan verg. 1) en 2) aan te brengen correcties

en kwamen wij tot de volgende nienwe waarden voor de bij t ^ ü.714

en r = 0.68 op den vloeistoftak gelegen punten en voor het bij het

tripelpnnt behoorende [innl in den vasten toestand:

punten -van den vloeistoftoestaiid,

I. voor f = 0,68 v= 0,83

n — — 117.10^

e = — 28600.10*

II. voor t
— 0,714 « = 0,85

7^=:. — 96.10*

f = — 24500.10*

punt in den vasten toestand,

III. voor t = 0,714 v = 0,676

n = — 180.10'

E =: — 42000.10'

Nu moest nog het vloeistof gel)ie(l liij hoogere drukkingen nader

vastgelegd worden en in de eerste |)lauts c,. daarvoor bepaalil wonlen.

Dit geschiedt naar de formule

V

- = 'ƒ
o

V

') Leduc, Recherches sur les gaz., '98, '!)9.



( 242
)

\\ rike, als men de waarde \aii /* uil de cinpiiiM'lie tuestaiidverjielijkiiig

lat in

1 fZ' (£• A.A' 1 ,!' 5 /i-A'
/

inxuert, over gaat m

''^
ÏV / cZt'' Pü^ 2 ,/f' [h') 4 (/i^A^K

6 f/t'
V''-'7 '^ '"'

V'''''/

voor t
— 0.807 of T = 27:^ en r = 1,020 k(inil

Co— cv^ 0.0432

of. daar l.ij 7' = 273 c„ = 0.1431 is

c„ = 0.1863

A^ervolgeiis werd voor dezelfde waarde van r, iil. 1.020 en van

{^\ liet l)ijl)elioorende pnnt in ln'l \ loeistofseliied berekend. Dit

gcsclneddc weder inct ltcliid|i \an lie xcruclijkinueii 1) en 2) tlian.s

moest etditer de term C' uil de toestanilsverj;elijkiiig reeds in i-eke-

ning worden gcbraclit. (iexonden werd

IV. voortrol r„ = 1.020

rj = ijy = — 42.1 U.] O'

f = fj', = — 11.'..00. 10^

Nenieii wij nu aan dat liet vei>rlnl der speeilieke warnile hij

constant vdinnie in Avw idealen gastoestand en Inj liet xolunie

/j^ 1.020 (lieidc liij dezelfde leniperaliinr) standvastig =^ is, zoo is

T

'.,=.A.'"'-(^! + ')('•-'')

T

Tk

waarmede nog de volgende |Hiiilen \ nor r = 1,020 berekend werden:

V. voor t = 0..S(Ï4 r,i = 1.020

j/ z= — 53,6.10^

s = — 14500.10^

Vl.voor t=r 1.314 r,i =1.020

7i
= - 28.10'

F =~ 3300.10'

Het eerste dezer imntcn liiil \olgens de gegevens van Kuenex en

RoBSON op den vloeistoftak der l>inodale.

Volgens de berekende punten werd liet model PI. II. lig. 3

geconstrueerd:
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De waarden van r werden = 100 niaal de berekende getallen

// n
2

' ~ ÏÖ'* " "
" "

_ 1

// II II f II — 7—^ II II II II

genomen. Verder werd er voor gezorgd, dat in de berekende punten

het raakxlak de juiste helling had, overeenkomende met

u ^ — (
—

)., T =^
\
—

1 zoodat 01» die puulen druk en Icm-

peratuur juist met de waarneming overeenstemmen.

Op de gegeven teekeningen, schaal '
,
van die van hel model, van

voor- en bovenaanzicht PI. 111, lig. 5 en (5 — een zij aanzie hl word,

daar het wat de druk en temjieratuurlijnen aangaat onduidelijk \\ordl,

achterwege gelaten — is zonder nadere tueliohting het verloop van

de lijnen T = const, p =z const, v = const, i] = const en de ligging-

dor Iripoliiunten na te gaan. Wij vestigen de aandaclil op liet snijden

van do connode Sa Sb met lie coimode Si Sb, verder op het om-

hullen \an de coimode iU)or de isolherme en op de snijding en van

een zelfde isotherm met een zelfde isopiest. Door op de isol hermen

de door het model gegeven, bij elkaar belioorende, waai'den \an y/ en

r af te lezen kan het p, r diagram van isothermen (zie PI. I, lig. 2)

geconstrueerd worden, waarin de aan de toestandvergelijking van van

DER Waai.s heriimeroude loop dor isothermen in het oog valt. Het

punt Z^ in deze liguur komt overeen met hot tnpeli)unt van de twee

vaste moditicatios mot vloeibaar koolzuur. Deze druk is \olgous

Tammann 2800 K.G. Het jiunt Z„ geeft het kritische punt in do

smolllijn van de modificatie ^1 aan. Volgons het model zou de druk

= 6500 K.G. en de gereduceerde tciiiporatuur 1.7 zijn.

Het kritisch punt GL l)e\inilt zich op deze schaal (de eenheid

van volume is gelijk aan die van PI. lil tig. 5 en 6) zoover rechts,

dat hot niet in do teekening kon worden opgenomen.

Er bestaat geen krif/sc/i punt voor don overgang van S/j in L,

wegens het tusschen de kamlijiion \ au S/>, 011 /. oplroden tlor kaudijn van

/S(. Do iiinodale op Sn on A verliosi voor men mot liet rollen van

hot raakxlak \an lager temporaturon af zoover gekomen is hare ph\-

sische beteekenis. Conliuu kan moii van Nfi iu S^ alleen komen
door don gastoestand als tus.schenlrap.

Uit het voorgaande' kan nog cvn belangrijke gevolgtrekking ge-

maakt worden. Wanneer er stotleu zijn, wier moleculen, bij het over-

gaan in den vasten toestand veranderingen ondergaan, die mechanisch

gelijkvormig zijn naar do/.ollUo \ erhoudingsgetallen als die, welke de



f 244
)

omlerliiiiic werkiiijj; \;iii clU ilcr licidc sdoik'ii lii'lieeisfheii, zuu ziilieu

deze tïloHcii ook iii den vasten toestniid voldoen aan de wet dei' overeen-

stoniniende toeslandi'ii. \doi- een e\|(eriinenleel onderzoek naar de

c'onlinniteit van den vasten en den gasvonnigen agi-egaatstocsland

zon dan de stof met de kvagste kritische drnk zijn aan te bevelen.

Nemen wij een oüi>eid)iik aan dal //, en CO.^ m dit opzicht niet al

te veel verschillen — heter voorbeekl ligt voor 't oogenhlik niel voor

de hand — zoo zon het kritisch pnnt vast-gas bij waterstof Ie zoeken

zijn l)ij 1800 alniosferen en — 210' en dns in het gebied der

liei'eikiiare drnkkingen en teniperalnren vallen. Sedert vele jaren

staal een dergelijk onderzoek op het progianima van hel lalioialoriinii

te Leiden.

IV. HkT oppervlak van (JiBBS V00I{ //„ O 15I.T flROOTK DICHTHEUEN.

[Mm/,/ rour df cri'inric/ifi'ii r,fn Tammann's Ijssoorten en ivatcr).

Bij water brengt de associatie ecne vervorming van hel oppervlak

van (iiHiis Ie weeg, waaivan wij in § 3 reeds hel algemeen karak-

ter volgejis onze op\atling hebban aangegeven. Eenmaal lol eeiie be-

[)aalde vooisiellinu ouilii'nl den algemeenen vorm gekomen, kuinien

wij nu het verloop dei' kammen op grond der waarnemingen verder

vaststellen. Hel model, dal wij op de door ons gevolgde wijze ver-

krijgen is, op PI. 1! lig. 4 afgebeeld. Zooals ïammann aangeloond

heeft, beslaan er, beiiabc hel gewone ijs (ijs 1), nog twee andere ijs-

soorlen (ijs II en ijs Hl). De onderlinge ligging der hierbij behoo-

rende kammen viilut nil Tamman's waarnemingen omtrent de volume

verander! III!,- en omzetlingswarmie bij den overgang van de eene ijs-

soort in de aiKk're of iii waler. (leefl men aan het laatste den index

(K ''Il ;iaii de drie ijsso(»rlen de indices 1, 2, 3, zoo is xoli^cns

Tammann bij 7'^= 251" (Iripelpiinl waler, ijs I en ijs 111)

Z.r,„ =0.14
z.r,„ = -o.or,

Ar,,= + 0.1i»:5

r„, = — 73 cal.

II a
--70 „

'i3= + 3 „

Verder vindt Tammann, dal Li\„ zeer nabij gelijk is aan Li\„.

Wij hebben de oiiderslelling gemaaki, dal A/'.j, iels groot(>r is daii

Z.?',,. Daii \crkrijgl iiieii de iul'l.lN 11^-. 1 ,ü-e,u-e\-eii ondeiiinnc liii-ging

van hel waler en de ijssoorleii. De als gewoonlijk oeslreeple lijn stelt de

isotherme door het tri[K'lpiiiil waler - ijs 1 — ijs 111 voor, de geslip-
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pelde lijn de isopiest. Wij hebben deze niet ontleend aan PI. Il fig.

4, waaro|) geen isotliernien en isopiesten getrokken zijn, omdat deze

voor dit doel niet voldoentie zijn bestudeerd, doch hebben, gelijk wij

het verder telkens tot toeliciiting van de eigenschappen van dit

oppervlak zuilen doen, op PI. IV schematische figuurtjes ter voort-

durende vergelijking niet het oppervlak ontworpen, waarvan men
gemakkelijk kan aantoonen, dat zij beantwoorden aan het PI. II fig. 4

afgebeeld model.

A'estigen wij nu nader onze aandacht op de modificaties O en 1.

dp
Hier is — voor punten der binodale negatief. Dit volgt ook uit ons model.

dt

In fig. 2 stellen AA en BB' telkens een paar coëxisteerende phasen voor.

Bij AA' behoort een hoogere temperatuur als bij BB' terwijl de bij

AA' behoorende druk grooter is, dan die van BB'. Verlengen wij de

smeltlijn van het ijs in de richting der afnemende drukkingen, zoodat

wij ten slotte tot negatieve drukkingen komen, zoo is het waarschijn-

dp
lijk, dat bij een bepaalde negatieve waarde van jj, -— van teeken

dp
wisselt en positief wordt. Zulke phasen voor welke ~j ^ ^ worden

door DD' EE' en FF voorgesteld. Bij G zou het kritische punt water

— ijs /gezocht moeten worden en het zou dus een negatieven druk vor-

deren. Op andere wijze kwam Poyntinc; ') tot eene dergelijke gevolg-

trekking. Het ituitendien optreden van een kiitiscii punt liij [)ositieven

druk, waartoe evenals Poyntino ook Planck -) komt, door met de ook

door ons gegeven verandering van de latente smeltingswarmte, lineair

te extra|)o!eeren, woi'dt onmogelijk door het optreden van de andere ijs-

soorten, \\ elke wij llians zullen bespreken. Nemen wij aan, terugkeerende

tot AA, dat liij het tot CC' verder rollen in de richting, die naar i>2?'

voerde, het gemeenschappelijk raakvlak aan den wateren ijs /kam ook

met den ijs lil kam tot aanraking komt en wel in H', dan wordt verder

dp
voor water en ijs III — positief in overeenstemming met T.\.mm.\nn's

dt

waarnemingen. Stellen wij ons voor, dat ijs III niet aanwezig is,

ilan kunnen wij de iiinodale AC A'C' voorbij CC' nog een weinig

voortzetten, waarbij wij steeds lagei-e temperaturen en hoogere druk-

kingen vinden. Bij een bepaalden stand zal nu hef raakvlak ook

met ijs II tot aamaking komen. Daaruit volgt voor dit tripelpunt

?'j een lagere tem[)ei'atuur dan die van het tripelpunt water, ijs 7 en

ijs ///, daarentegen is de druk in het tripelpunt 7", hooger dan in ï',.

1) PoYNïiiNG Pliil. Mag-, (.j). 1:2. 'SI.

-; Pla-nck. Wied. Anu. Uó. IJ p. 460. 1S82.
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( )nk (lil i> in (ncri'onsli'iiiiniiiL; inct Tvmmwns uilk(iiii>lcii. 1'"\i'ii(^('iis

'h'
is \iKir walcr cii ijs ///. Li'clijk \ihm' walcr cii ijs //. ^0. \ (ilu'ciis

(iiis luoiii'l liccll (Ic Miiclikniniiiii' \aii i.j^ // ccii (Mii(l|)iiiit ni wel

bij lidoge loiii|ioraliir('ii cii u'I'ikiIcii iIimiIv. \\ ij lichhcii dus aaiiLiciiiniini,

dat er eeii kriliscli |miiiI \(i(ir walcr cii ijs // iicstaal.

Wij bescliouwcii mi uo.ü,' nader de oiiiyx'ttiiigslijii \aii ijs 1 en ijs

lil. \'olgeiis Tammann is in de nai)ijlieid van iiel tripeliniiit iiij '1'^V

de onizettingswai'nite van ijs 1 in ijs 111 pusitiel', bij lagere leni|)erainiii-

echter negatief. ( )ni lol oxereensteininiiig hiermede te komen is aan ik-ii

ijs I kam een sterke kromming gegeven, aan den ijs III kam slechts

een xwakke (zie Pi. IV lig. IJ) waarin iiet aanzichl der kammen van de

zijde van hel i]s vlak gegeven is). Daaruit volgt de in l'l. 1\ tig. 4 aan-

gegex'en liiii|i dri' binodale, ile gelrokke.i lijn. Ib'l is gemakkelijk te

zien, dat nii bij het tri]tel|)iint 25J" — <^ ^^ "'" ''Ü lagere tempo
dt

<'P . . . _
1'atnreii - ^ O is. De omzeltiiiü'skronime heeft dus het in l'l. 1 \ tiü. 5

dt -^

geteekend verloop, hetwelk ijnalitatief volkomen overeenstemt niet

dat van de door T.xmmann gevonden omzetlingslijn.

De omzettingslijii van ijs 1 en ijs II heeft \e(>l o\ereeidviMiist niet

die van ijs 1 en ijs III. Daai' eehli'r de ijs 11 kam iets steiler (tj)stijgt

dan <le ijs III kam, is de omzet tingskromme \an ijs 1 (>ii ijs II

sterker gekromd dan die van ijs 1 en ij- III. Dit heeft ten ge\'olge,

dat tle om/.eltingskromine \an ijs I en ijs II de damps[)annings-

krominc \aii ijs 1, die zeei' diclil bij de 7' as loopt, snijdt en wel

b<)\en het alixjliitc inilpinil. Met dil siiij|iiinl komt een tripchiiinl-daiiip,

ijs 1, ijs II (i\creeii; dil i- wel niet waargenomen, maar Ta.m.mvnn acht

het l)estaaii er \ au toch waarschijnlijk. Ook de omzettingskromme

van ijs 1 en ijs UI (zie l'l. IV tig. 5), snijdt bij voldoende verlenging-

de 7'-as, bij hel snijiuinl behoort iH-hti?r een negatieve tempi'raliiiir

en dil tripelpiint kan dii> niet \erwezeidijkt woi-den.

Do omzettingskromme \an ijs 11 en ijs III is iloor Ta.m.mann luet

waargenomen, de I(H)|) kan uit ons model afgelezen worden.

LUt het model \olgl, da; 'I'ammvw door lol SI) af li' koelen

ijs II verkrijgen kon, terwijl hij door nniuk'r sterk af Ie koelen

ijs III kreeg.

Door den \'orm, dien wij xooi- den \ loei-lofkam gekozen hebben,

wordt de nilzeltingscol^flieieul \"oor waler in de nabijheid \;ui (P

negatief, heett dit een maxiuiiim \an diehllieid en is de iiitzeltingscoëf-

licient van ij> positief, alles in o\ ereeii.--lemminL;' mei hetgeen waarge-

nomen is. De ilrnklijiien bij wat-er (zie l'l. I\ lig. 7) loopeii in 6\er-



H. KAMERLINGH ONNES en H HAPPEL : „De voorstelling van de conti-
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eenstemming hiermede (len minste l)ij O") van grootere r waarden

naar kleinere en gelijktijdig \an kleinere temperaturen naar grootere.

P>ij \erliooging van druk A-erschuift volgens ons model het maxinnim

van (lichliieid naar lagere temperatuur, tevens wordt het minder

duidelijk: wat alwetler in overe.Misteuuaiug is lucl het waargenomene.')

Natuurkunde. — De Heer Kamkrt.inou Onnes biedt aan Moded.

N" 87 uit hel Natuurkundig LahoraI(U-iuui te Leiden : ,/.l/^7Ay-

(len en kulpnutldi'h'n iii <ji'liruik hij liet ci't/Ojjei'ii hilior<itoi'unii.

VI. De chloonnethi/lc/radiifie.

§ 1. De chJoormethiilkookjIesch. Reeds in Med. N". 14 Deo. '94

werd bij het l)esohrijveii \au de eascade van circulaties, \velke te

Leiden het permanent bad van vloeibare zuurstof voor verschillende

metingen le\"erde, gezegd, dat de daarin gebezigde met chloormethvl

werkende refrigerator veel te weuschen o\erliet. In de jaren tnen ik

liL't cryogeen laboratorium te Leiden tot stand bracht, was het

benuttigen van vloeibaar gemaakt ethyleen voor het inrichten van

een doelmatige circulatie van \loeibare zuurstof een nieuw weten-

schappelijk vraagstuk. En dil maakte, dat ik mijne krachten, behalve

aan het verkrijgen van een i)ermanent bad van vloeibare zuurstof,

voornamelijk aan de etinleencirculatie wijdde ten einde deze als tvjie

van een met een geringe hoeveelheid gas werkende circulatie voor

lage temperatuur in Ie richten. Hel wi'gnemen der meeste gebreken

in i\i.'\\ eersten cyclus van Phtkt, Noor welke mijn chindiinethylcyclus

iu de plaats trad, werd dus, \oor zoover dit kon, uilgestehl lol de

behoefte aan een snellere condensatie van ethyleen dan toen volstrekt

noodig was, zich zon doen ge\oelen.

Eén priucipieele verbetering van de cascademethode moest ik echter

(lok iu de «•hloormethylcii'culatie doorvoeren om met succes te kun-

nen werken. Ik bracht n.l. reeds aanstonds een regenerator bij den

i-hliMiiMuelhyirefrigeralor aan. Regeneratoren zijn, zooals mij later

bleek, bij koelmachines reeds door Sikmkns en Solvay gebruikt of in

jiatenlen vermeld. Doch ik meen dat de systematische toe()a.ssing er

van op het \erkrijgen \an xloeibare gassen hel eerst door mij is

geschied, en dat deze toevoeging van regeneratoren aan de cascade-

nielhode. uaasi die \aii de andere door mij aangewende hulpuiiddelen,

de laatste eerst praktisch bruikbaai' ln'i'ti ucuiaakl.

') .\mag.\t. Rcclierclies sur les gaz.

V. I). W.\Ai,s. Arcli. Néeil. Tom. XII. |).
\'ü

.

Gkassi. Anii. il. LJiiiii. 3. 31, p. io7. ISül.
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Do roüoiUM-utor, waarin de milwiJkciKlc (l;iin|) \;ui licl fliknirino-

llivl hel (liKii- een rogeneratorypiraal luuii- de in cliiooriiietliyl gedom-
pelde condcnsatorbuis gevoerde nhvlecii at'kooll, werd in Med. N" 14

niet een enkel woord liesehrexeii. Hij is oj) PI. IV van Med. No. 5J

,

Sept. '99 afiiclieeld eu op PI. II i)ij de llians gegeven mededeeling,

waar verder de/.elfde Ieders gehriiikt zijn als in Med. No. 51, onder

ï^ weder Ie vinden. Wij voegen in iiel vdli^^eude f^leeds de letters,

die bij de details staan, i)ij de Gotliisclie, die als verzainelletler oji de

plaat lelken.s bij eiken toestel sleclits een enkele maal geselireven is.

2)/.' is de itekende refrigerator (oorspronkelijk voor zwavcligznur

bestemd) \an Pictkt, !>/,• de regenci'ator. Bij Dy (ƒ, zie Med. N°. 51)

stroomt liet \loeii>are cidoormelliN 1 in den coiulensalor, bij ©y^- wordt

de ehloormetli_vl<l;un[t weggepompl. In de spiraal binnen den regene-

rator wordt in liet op de plaat \oorgeslelde geval N^O geleid (aan-

gegeven door dubbel gevederde pijltjes).

Deze refrigerator on regenerator van Med. Na 14, Dec. '94 dient

thans bijna nitslnifend nog tot het afscheidvon van vloeil)aar N,0
(verg. Med. No. 51, Sej)(. '99). Voor het bereiden van \loeibaar

elhyleen is met den cimdensaldr en de geconjngeerde pomp van de

ehloormeihyiciirnlatie een refrigerator en regenerator van veel grooter

werkend upperxlak en gnnsliger bouw verbonden, bij de uilvoering

\'an \\eik(> mij de amanuensis \an hel cryoget'ii lalioi'alorium, de

Heer (I. .1. i*'i,iM, mei \ eel loewijdiun lei- zijde slond. De beschrijving

er \an is ihans noodig geworden, daar hel mogelijk' is met ileze

hulpndddeleii dezelfde hoeveelheid elhyleen \eel sneller dan vroeger

te doen cir'culeeren, waarvan in den laalsten tijd bij verschillende

melingen parlij getrokken is.

Als voori)eekl voor deze nieuwe inrichting diende de in Med. N". 14

Dec. '94 § 5 beschreven elhyleenkookllesch ') waarin de i'cgenerator

mei den refrigerator tot een geheel \ereeiiigd is.

Op dezelfde wijze zijn de refrigerator en regenerator voor het

cIdoormelliN I lol éi'u geheel \ere(!nigd (zie C PI. 11 \(ior het biiileii-

aanziclil en PI. I xoor de doorsneden), hetwelk wij kortheidshalve

de chloormelliN Ikookflesch zullen noemen. Van de ervariii"' met tie

ethyleenkookilesch ojigcdaan werd levens pai-tij getrokken, zoodat

uu weder op zijne beurt de chloormelhylkookllesch hel voorbeeld

voor een verbeterde ethyleeidvookllesch zal leveren. Door de verhouding

van hel regenerator oppervlak tot het refrigeralor oppervlak Ie ver-

groolen werd verkregen, dal het chloormelhyl den loestel, ook

wanneer mei volle ki-achl gewerkl en door een ÜLKCKnAUDTpomp (als

1) Afgel)eel(l in lic licsciiiijviug v;iii .Matiiias, Rcv. Gen. des Sciences 30 Avril

1896, p. 'óü'o.
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in Meil. No. 83, Apr. '03 bcselueven) gezogen wordt, op nageiK)eg

gewone (eiuperatuur verlaat, wat bij de etliyleen kookflesch niet liet

geval was. Het condenseerend opi)ervlak binnen in de buis gemeten

is circa 0,9 M-, het regenerator oppervlak evenzoo gemeten, nagenoeg

even groot.

De wanden van de kooktlescli xormen een aan elkaar gesoldeerd

geheel; die van den refrigeralor C''/,o en Dd (zie PI. I) zijn van

i iiiM. dik koper, die \aii den i-efrigerator Fd van diui messing

(0,5 luM. dik). De hals E van den refrigerator is aan den regene-

rator vastgesoldeerd en deze weder aan het mondstuk Ga. Door aan

den regenerator een vrij aanzienlijke lengte-uitbreiding te geven, bleef

het mogelijk de wanden bij de geringe dikte van messing te nemen

zonder tlat te groote warmtegeleiding langs de wanden te vreezen was.

Het weerstandsvermogen tegen den uitwendigen druk moet, daar

de ilesch luchtledig gepompt wordt, zeer aanzienlijk zijn. De stevigheid

der wanden zelf is in de eerste [tiaats verhoogd doordat er op kleine

afstanden ribben in zijn gedreven, zie CW^ in de hoofdliguur en het

detail van de \a and rechts alsmede de doorsnede liidvS. In den kegel-

vormigen i-uimte D is de nojdige stevigheid verkregen door zes drie-

hoekige koperen steunplaten (zie hoofdlig. en doorsnede reclits beneden

l'l. 1) i>Ai5 met omgezette kanten Z)6n, Z)i,s, die eenerzijds ip[i den

bodem C„.^ rusten, anderzijds met drie ringen i), i, Z^c», As den kegel-

vormigcn wand \'an de flesch dragen. Ook het weerstandsvermogen tegen

inwendigen overdruk, noodig o.a. wanneer naar lekken gezocht wordt,

is versterkt en wel doordat de bodem \an den refrigerator tegen de

steunplaten gedrukt wordt tloor vier houten schoorplanken C</ vooral

ook ter bescherming \an C',,^, steunende op gekruiste draaglatten

C' , die met stalen trekdraden L'._^ aan een ring Clo, rustende op den

kegelvormigen bovemvand, zie detail tiguur beneden reciits. vastge-

snoerd zijn.

1)1 tegenstelling met wat bij de etiiyleenkookflesch gesciiiedde,

werd iiier bij de constructie van de coudensaliespiraal Jiiet op den

voorgrond gesteld, dat boven alle windingen er van de hoogte \an ile

vloeistof steeds slechts gering zou lilijven. Voor liet condenseeren van

de zuurstof in de ethyleeidv(i(ik[lescii was het vooral wenscjieiijk de

temperatuur van de condensatiespiraal zoo laag mogelijk te doen

dalen en dus het etliyleen onder zeer lage spanning Ie laten koken.

Eu uu levert het geen voordeel 0[) een \acuuin|inmp tien gevormdeu

damp onder zeer lagen druk te laten wegzuigen, wat (och alleen ten

koste van een betrekkelijk grooten wrijvingsarbeid kan geschieden,

indien liet koken toch bij iioogeren druk geschiedt, gelijk het geval

is, wanneer zich liij den (bidv, waaiouder gezogen wordt, een merk-
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i);iai' liydroslaliscli (lruk\(>rscliil \(iciil, ilooi-dal de w iiidiiiui'ii \aii de

coiidoiisatiospii-aal, waai'aan zicli de daiiip \(ii-int, diep (mkIim- dcii

S])iogel \aii de \i'rdaiii|iciHl(' xldcislof linücii. \'(ior de cldddi-iiiclliyl-

cii'cidafic iiieoiide ik, dat het verkrijgen van de allerlaagste teiiiperalnur

niet van zoo groot l)elang was en dat zonder bezwaar ter vereen-

vondiging van de constinclie een vloeisloflioogte van 20 eM. in den

refVigeralor kon worden loegelateji, al wordt daarliij (lok luel xdldoende

rekening geiionden met de geringe s|)annii)g (hoogstens 20 inM.

kwikdridv) onder welke de in de clilooi-nietiiyl-circidatie ingelasehie

l)(H('KnAKT)T

—

WF,is.s-va('niini|i()Hi|i (xik hij kraehtig bedrijf (gewooidijk

wiavll niet 8 )nM. gewerkt) nog zuigt.

De spiraal in welke hel ethyleen \loeil)aar gemaakt wordt (lang

53 M., inwendige diametei' G.4 niM., wanddikte 0,8 m]\I.) ligt in

twee lagen .1'/

—

Ac, Af'—Jy in den hollen cvlindrischen mantel 6' iji

welke de kegel \()rm ige refrigerator-llesoh /> heneden eindigt. Tnsschen

de Iwi'c w in<liMgcn \aii de spiraal is juist plaats, (zie doorsnede liiüvs

liciicdeu en de aan/.ichtligiiur \an nit doorsnede door A) rcehts beneden

op de plaat'. \oor de opstijgende iinis ,h/ door welke hel benedeucinde

\aM <\f iiiini(Mi>le spiraal Ac Ad xerhouilen woi'dl nicl het hnxcneindc

\an dl' builciisic. Aan deze twee cyliuderxdrmig opgewonden spi-

ralen is nog een ninsicr\(irmige spiraal .-Ie, die op i\i'n bodem

\aii de konklleseli ligl \(M-li( inden. Deze laatste spiraal bevindt

zich. waimeer de kddklleseli goed ge\'ul(l is juist onder hel niveau

vaii hel daai'iu door de kraan .\' gesehouk(_'n \loeihare gas. De

spiralen zijn zoo geko|)peld, dal door deu druk \au hel gas al

hel lol vloeistof verdichte wordt uitgedreven. Woi-dl de kook-

llesch steeds zoo hoog gevuld gehouden, <lal de rooslerspiraal ouder-

gedoiiipeld is, zoo is het xdoi'deelig hel laalsl den roosier Ie doen

doorloopen. Wenscht men echter desnoods ook met kleinere hoeveelheden

Ie werken, zoo is hel beter den rooster het eerst te laten doorsiroomen
;

ilil geval is iu de teekening afgebeeld. Is de roo.ster ondergedompeld

zoo kaïi de leuiperaluur fgevvooidijk —87) \'au de vloeistof worden

afgelezen op de iheiNuonieler O, waarvan de steel gemakshalve om-

gebogen is, en die in de met alcohol gevulde buis Dj^ gedompeld

wordt, die door een daarop met vischlijm geplakte elioniethnis l),i,.

lesi'cn w armlenil w isseliuL!; mei de buileiduelil be>cliei'm<l is. De

i)dioud aan vloeibaar gas wanneer cylinderspiraal en roostersjiiraal

bedekt zijn is 6 Liter, de inhoud van de s[)iraal 1 Liter.

J)e kegelvormige ruimte van deu refrigerator vooi'komi voldoende

een Ie ho(»g opkoken van d(» vloeistof, hetwelk bij lage tempei-a-

tnren aanzienlijk moet zijn, zooals uit de bewegingen van den

vlotter te zien is.
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De rejïeiieralorspiiaal hci-laal uit 2 leiiütcn luiis ^4, en i?4,, 39 en i?c

en B(i 19 M., welke ia de riiinitc lussdien de buitenwand i^a van den

regenerator en de zeer dunwandige (\/a mM.) binnen eylinder H
(afgebroken door twee liouten i'ingen) gewonden zijn. De inwendige

diameter der Imizen is 7.5 niM., de wanddikte 1 m.M. De twee

s|)iralen kninien onk anders gekoppeld dan oj) de figuur aange-

geven is gebruikt worden, wij zullen daarbij eeliter niet stilstaan.

Zij zijn bij de koppeling met spiraal A van een veiligheidsdop Aa

(verg. ook de etliylcen kookflescli Med. N". 14 § 5) voorzien, zoo-

dat springen van de spiralen binnen de kookflesch niet mogelijk is

te achten. Op de figuur is gemakkelijk te zien hoe de wimüngen

gelegd zijn om met vermijding \ii\\ moeilijke constructies een innige

aanraking \an de opstijgende dampen met de regeneratorspiraal en

een voortdurende dooreenmenging \an het door de aanraking met

het metaal reeds weder iets meer verwarmde en de nog niet verder

verwarmde deelen van den damp te \erkrijgen en convectiestroomen,

die zich over eenigszins grootereu afstand uitstrekken, te voorkomen.

De warmte uitwisseling \a\\ den damp, die in den regenerator

opstijgt, en het gas, dat in de spiraal wordt aangevoerd, wordt

zonder schadelijke wrijving bevorderd doordat l)oven eiken spiraal-

rooster Bin (zie detail rechts doorsnede en iiovenaanzicid) hori-

zontaal een de spiraal dooriaicndc plaat geperforeerd koper B^^^

is gelegd, die op de plaats waar de spiraal er door naar beneden

gaat aan de S|nraal is vast gesoldeerd. In de detailtiguur rechts,

doorsnede en gezicht boven op een plaat, is de soldeerplaats bij de snij-

ding van de spiraal van boven naar beneden rechts van iJ^j, te zien.

De perforeering van de plaat is eenvoudigheidshalve slechts over een

klein deel geteekend. Door houtjes 7j4i, is deze plaat geïsoleerd

van den volgenden rooster, waarop deze houtjes tevens steunen. Verder

is om den stapel geperforeerde platen \an buiten eerst katoen daarna

{)erkament papier gewonden, en zoo een geheel verkregen, dat aan de

buitenzijde juist in de regeneratorruimte past, zoodat het gas, den weg
door den l)innenc_vlinder afgesloten vindende, alleen door de gei)erfo-

reerde platen kan ontwijken. De binnencylinder H is door pajiier

geïsoleerd van de geperforeerde [)laten. Hij is gewoonlijk van boxen

iiij Hh gesloten. Mocht er echter overdruk ontstaan, stel door plot-

selinge zeer sterke dampontwikk(>ling of dot)rdat een der zeetplalen

dichtgevroren was, zoo kan de damp onmiddellijk langs de veilig-

heidsklep Hbi waarvan de constructie uit de teekening voldoende

blijkt, ontwijken.

De geheele kookile.sch hangt even als de ethyleenkookflesch aan

het stevige mondstuk Ga waarlangs de damp ontxxijkt. Dit rust met
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eon kraas' (r, ojt ooii karhccl /ie l'l. II). Van ilc li(i(ir(larv(i(Mliuis

(r„ \ (icrl ci'ii lak (i'i laiiji's ooii ,m-(>iilcii ddch lichlcn al^Inili'i' /, \\aar-

vaii tk' (()iistnuMi(> t>\) de (oekeiiiiig kan worden nagegaan, naar de

wijde znifihnis van een lii licKn audt—WKiss-vaeunniponip ( ,'l IM. Il)

ingcrielit als in Med. n". <s;{ heschiexcn.

P]en tweede Miiniier \\ ijde tak mei gewoüeii al'slnitei' />, voeil naar

een der in Med. n". '14 geiidcnide ucconiniiceide |i(iin|i(^n der Societé

(iénè\oise.

I)ij liet begin \an liet \\('rken nicl di' elil(ioi-iiielli_\ Icirculalie wiirdt

met 55 alleen gewerkt, later met '?l en 'i> achter elkaar. Naliinrlijk

kan men waniKH'r niet meer \l(ieiliaar ellivlceii iioiidig is, dan vroeger

Med. 110. 14 Dee. '94 gebruikt werd, xnlstaaii met |i(iiii|i 'i> alleen,

en blijft S./ (PI. 11) gesloten.

Een derde lak (rf voert naar een veiligheidsklep A', waarvan df

((iiislnieti(> <i|i de plaat geiioegzaani kan worden nagegaan en die Zdo-

dra de druk boven die van de atmosfeer stijgt de damp iiaargroote

eaoiitelioiK'zakken Sp PI. H elk van 500 l.iter Iaat afblazen, die zelf

weder met een in kwik gedompelde veiligheidsbuis -Pi voorzien zijn.

Mocht een plotseling sterke damponiwikkeliiig plaats hebben of

afvoerwegen onverhoopt worden afgesloten, zoo kan de damp dooi-

de veiligheidsdop M 1*1. 1 ontwijken. De inrichting van dezen laatsten

\eiligheidstoestel kan op de naast M geplaatste detailligniir worden

nagegaan. Hel aan de beiiedenzijde tol \'lak bij den rand met tin

bekleede caontchoucblad Af/,^
,
geklemd op den rand J/,, (waarin 0111

zijdelingsehe verscliuiving tegen te gaan een rand 3/i,. is uitgedraaid)

rust op de geperforeerde plaat M,. en is dns bestand tegen verlaagden

druk; ook door overdruk wordt het niet opgeblazen, omdat de vei-

ligheidsklep Mj daarop drukt. Zoodra de druk waarop de veer inge-

steld is (0.15 Atm.) echter ovei'schreden woi'dt, schiet de klink Aly

wtuirop de veer steunt los, wordt de klep naar boven gedreven en

springt het caontchoucblad.

De soldeernaad \'an de aansluiting tusschen hoofdafvoerbiiis en

regenerator is ontlast doordat bo\'en en onder om den regenerator

stevige houten ringen zijn gelegd. Fe, Fd nog door ijzeren banden

F,n Fr,^ versterkt. De bovenste is met drie beugels R^ aan de kraag

bevestigd, be benedenste wordt tegen de bovenste aangehaakt met

stalen draden Fj\,„ met het oog op de verandering met de temperaturen

door veertjes Ff\^ op constante spanning, het midden houdende

tusschen het geheele gewicht van den toestel (circa 60 K.G ) en dat

van den regenerator,, gebracht. De zooeven genoemde benedenring

7')/, is door beugels <S',, en *S',/, zie hoofdfiguur en detaildoorsnede

links, zijdelings gesteund, hij draagt \erder een tweede ijzeren band
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,S,i, waarop \orsohilloiidi' kranen p;p])laatst zijn (Zie ook PI. II 6).

De kraan A' voor het toelaten van hel cliloornietliyl is eveneens op

een verlengde Sc van dezen bengel bevestigd, liet meest geschikt hiervoor

zon zijn een kraan geconstrneerd op de wijze van die aan de ethvleen

kookfleseli (zie de beschrijving van Mathi.vs l.e. p. 385), voldoende

scheen het echter de constructie te volgen, van die in S, (PI. II liierbij

en PI. IV Med. n°. 51, afgebeeld iu detail in meergenoemde beschrijving

l.c. p. 383 n". 7). De lange spil ]^^a loopt door de aanvoerbuis xV|r,„,,

^()or(gezet door ^V(,i„, van het chlooi'methvl en wordt met behul|)

van ilen schroefdraad in A^j boven de)i zijdelingschen toevoer A> van

chloormethyl tegen de opening in den bodem A^4„ van de bnis JVt^^

aangedrukt, wanneer men hem sluiten wil. De kraanbuis zVj steekt

los in de daarvoor bestaande buis Z>c, , de sluiting wordt op de ver-

dikking A\, met caoutchouc /)<,-, gemaakt, met 't oog op de ver-

schuiving van de twee buizen tegen elkixar tengevolge der tempera-

tuurveranderingen .

Deze inrichting is bestemd voor het geval dat het chloormethyl

op de gewone temperatuur aangevoerd wordt, de kraan X, geïso-

leerd van de bnis />,., wordt op de gewone temperatuur gehouden

'door de dikke ijzeren bengel Sc en het caoutchouc blijft aan het

boveneinde dus zacht, terwijl het anders, door afkoeling bros geworden,

tengevolge der onvermijdelijke verschuiving van X en Be zon springen.

Het chloormethyl op gewone temperatuur toe te laten is altijd noodig,

wanneer het niet volkomen zuiver en droog is, zoodat dichtvriezen

van de kraan bij afkoeling te vi*eezen is. Een kraan van het model

N is hiertegen goed bestand.

Afschenken van het chloormethyl in de kookflesch met behulp

van de kraan X en daarna verdampen door condenseeren van ethyleen

in de spiraal is ook een goede handelwijze om de voor de circulatie

noodige hoeveelheid te zuiveren, bevriest de kraan daarbij, zoo

laat men door L, af te sluiten of desnoods door de flesch langs L
met de zakken Sp (PI. II) in verband te brengen, de druk gelijk

aan die van den damkring worden, en neemt iV even uit Dg. Voor

tot een nieuw gebruik van de flesch na een zuiveringsproces wordt

overgegaan droogt men deze met behulp van de buis met kraixn T„.

Wordt het chloormethyl vooraf afgekoeld door langsleiden van een

koud gas, zooals bij <5' op PI. II naast de hoofdteekening aangegeven

is, zoo geschiedt de toevoer door een gewone kraan Ni- Voor den

toevoer van het te condenseeren ethyleen dient de kraan 7'/„ voor

den afvoer de in wol gepakte en op hout geplaatste kra;in 7].

De kraan T„ dient om de buis Ah, die tot op den bodem van de

cylindrische ruimte C voei't en bij het schoonmaken en drogen
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jicliniikt wnnlt af Ie sliiikMi. De slaiid van het atiu;osclinnkoii clilnor-

inethyl wonlt door ocii drijvei' 1\ aaiifi,egeveii, dit' /.icli in de cfMili-alo

buis Cl, door liet l)iiisje C,,, '" verband niet de rnimte. waaiin de

spiraal litil, o|i en neer kan bewegen en door een alinnininnidraail

en zijden kttordje niet een |ilalinadi'aad /', is verbonden mei een

over een katroUetje Qi, j^eslugen zijdendiaad l\ waaraan in de glazen

buis Q,i een gewielilje 1\ langs een acli(ei- cU' buis (2„ aangebraelile

schaal glijdt.

De fleseh is ingepakt op de/.elfde wijze als de ethyleentlesch (Med.

No. 14); Inj is eerst niet nikkel|)apier bekleed en dan niet versehil-

lende, waar de afkoebiig groolcr is, talrijker, lagen van wol, in de

tcekeiiinu' IM. 1 geuiakkeUjk kenbaar, tnssehen gevernist en vernik-

keld papier omwonden, zie d:, C, Ci-, C , Fu, Fi, Fk, terwijl door

horizontale reepen vilt, in de teekening PI. I gestippeld, eomeetie-

slroomen worden afgesneden. De verschillende ondinllingslagen vormen

alle hielildielile afsluitingen, de daardoor ingesloten ruimten zijn

echlei- alli' met ilkaar verbondi'u dooi- buisjes, zie Cm, r„, terwijl de

gcheele luclildielit afgesloten eu op deze wijze samenhangende ruimte

door ei'u droogbnisje Fl in verband staat met de buitenlucht. Van

liiiiteu is de buitenste laag wit gevei'fd.

§ 2. I)t' i-liUutniiilhijli-ijrhix. I']eiie korte beselii-ij\ing liier\an is

wciiselielijk. liet xlocibarc cliloormelli vl bevindt zich in \oorraad in

den liibulaireii idoiu' siroonicud water afgekoelden) condensatoi' (^'i
;

de st.iiid \au ^V' vloeistof kan op een |(eilglas 0>^ , als bij een stoom-

ketel xdorzieii niet afblaaski-aueu, (de Ncrbindingsbuis voor vloeibaar

ehloormethvl 0"^, moet om Ie kunnen atlezen, met ijs worden afge-

koeld, wat o|p ri. II sehciualiscli is aangegeven), voorzien (afgel)eeld

in de aangehaalde besehi'ijviug l.e. p. 383. N°. 2) vvorilen afgelezen,

de druk op een manometer. Ken groole afsluitkraan 0>, j, door een

filter beschermd, (ter zelfdei- plaatse afgebeeld onder N°. 9), maakt het

mogelijk ook wanneer ecu llinke stroom \ locibaar ehloormethvl door

den coiulen.satcu- wor<ll geleverd, dezen terstond door een kleine

beweging af te snijden. Op deze afsluitkraan volgt een rcgelkraan

6V2 en daarna vertakt zich de leiding van vloeibaar ehloormethvl.

J". naar den refrigerator D <iie gebruikt wordt om \loeibaar stikslof-

oxjdule te verkrijgen, heizij op de wijze, die in Med, N° 5J, Sept.

'99 is beschreven, hetzij gelijk op l'l. 11 is afgebeeld door afschen-

keii in een vacnumkolf U, van waai-uit het N/) in andere vacuumglazen

kan worden ovei'geheveld eu naar de in andere localen opgestelde

toestellen voor metingen overgebracht
;

Wat de N, O-circulatie volgens Med. No. 51 betreft, kan in plaats
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van de Hkütfikrhood coinpres^or, (iie daar ireltniikt werd, als i" ook

de kwikeoin])ressor niet Inüpeompressor, (Med. Xo. 54) dienen. Op
PI II. is afgebeeld het nitschenken \an een klein voorraadbnsje 9S, 2

K.G. bevattende, gelijk deze gewoonlijk in het laboratorinm gebruikt

worden. De toestellen waarin het bij U afgehevelde N^O gebruikt

wordt, zijn in den regel door de geleiding App. met de zakken 2B in

verband, uit Avelke het stikstofoxydule door 3E dan weder in 2> terug-

gepompt wordt.

2^ naar andere reeds vroeger beschreven toestellen, zoo bijv.

een der cryostaten (Med. n°. 51 en Med. n". 83) ;

3°. naar de in de vorige § besclireven kookfleseli bestemd tot het

leveren van vloeibaar ethyleeii (g PI. II) hetzij direct, hetzij door

den regenerator 6', waarin het chloorraethyl door eenige uit een

anderen toestel komende koude damp (aangevoerd langs In, afge-

voerd langs Kt' wordt afgekoeld ;

4°. naar een in de volgende § nader te beschrijven toestel W voor
het leveren van een stroom \an chloorcalciumoplossing op lage doch
zeer standvastige temperatuur.

Volgen wij den chloormethyldauip, die uit deze refrigeratoreu en
regeneratoren wegstroomt. In het onder 3". genoemde geval (en

soms ook in het onder 2" genoemde, Avaarvoor de toelaat bij ig,- dient)

Avordt hij opgezogen door een op de in Med. n". 83 beschre\en
wijze ingerichte Burckhardt— WEiss-\acuumpomp Qj, en van daar
gevoerd naar een der in Med. n°. 14 genoemde geconjugeerde
pompen der Société Génèvoise 5?, die den damp uit de Bi-rckh.\rdt
of uit alle andere toestellen (Ö PI. II en \erder sub 2" bedoelde),

opneemt, en met welke ook direct uit de kooktlesch 6 kan worden
gepompt (zie PI. Il en L PI. I) alspaede tusschen hoogdruk en laag-

druk cylinder aan een l)uisvertakking ^j, welke ten doel heeft uit

een der ^ier reetls genoemde zakken ^, tot het opzamelen en ge-
durende korten tijd bewaren van gas\-ormig chloormethvl, waarvan
op PI. II slechts een is afgebeeld, te pompen, terA\ijl andere zakken
aan een of anderen toestel waaruit het chloormethvl bij constanten
druk ontwijkt, \erbonden zijn. De pomp is voorzien met een \er-
klikker op den laagdrukcyliiider, een vacunmmanometer tusschen
hoogdruk en laagdrukcylinder, en een manometer op den hoog-
drukcylinder, benexens verschillende kranen, die bij het luchtledig
[)ompen, drogen en vullen met chloormethyl te pas komen. Op de
vacunmnianometer "^mr leest men den druk af van het gas, dat door
den hoogdrukcylinder wordt opgenonicu. McM cylindervoJMme en
toureutal volgt lucniit het onder noiiuale onislandigheden gemeten
verplaatste darapvolnme in den cyclus, zoodat men \oortdurend kan

17
Verslagen der Afdeeliug Xatuuik. Dl. Xll. A". 1'JU3 4.
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zien met welke snelheid de \ioeisl(il' in dvw relVincraldr \erdain|il.

Verder lu'\ indi zicli (i|i den lidOLidrnkevlindei- i'eii \ i'ilii;l:ei(lskle|i

ï«' voornamelijk tol beselierniing' van den eondensaltir 0\

Het cldoornietliyi, dat door deze veilifilieidskle|> oniwijken nioelit,

wordt o|iiievaimen in de te voren genoemde zakken ••>. In den regel

gaat al het ehiiMirniethv! o\('r iji den condensator, waar liel dooi- lief

door de linizen stroomende water iiii de waterleiding \\(H(1i afgekoeld.

Vooraf erhter doorlooi)t liet een olievanger a, die door stoom een weinig

verwarmd wordt zie ^ca/^, zoodat lie nieegevoei-deolie het daarin opgeloste

chloonnethvl afgeeft. De olie, dooi- \ erandering \an liew egingsriciiting

afgescheiden, wordt in een tlesch Jv atgetapl, waariiil het alsnog nit

de olie ontsnappende eldoornieth\ 1 naar de meergemelde zakken -'p

wordt geleid. Iioven in den olievanger wordt het gas Insschcji platen

vilt en in een doos met tusschcn gaas opgesloten watten van de laatste

sporen olie bevrijd. (^ erg. den olievanger van de ethvleencircidatie

afbeeldini:- bv .Mathias I.c. p. 383. fig. 1.)

§ 3. Stroom run chloorciilciiiinoplossuKj o/> standvastige Icuijtcrn-

tnnr hrurdi-ii ()\ (lelijk de in Med. n". 70 beschreven, thermostaat

door den regnlatenr desnoods met andei-e vloeistoffen te vnllen en

er meer of minder kwik in te brengen, waarvoor bij 7', zie plaat

bij Med. n". 70 111, Mei '01. een zijdelingsch buisje met kwikreser-

voir en kraantje is aangebraehl, ook voor hoogere temperaturen dan

de geuone kan worden ingesteld (zeer goed tot 60°), is deze ook

op lage temperaturen toegepast. De regulateurspiraal \v(n'dt dan met

i)enzine gevuld en inplaals van als in n". 70 water nit de waterleiding

wdi-dt afgekoelde chloorcaleiumoplossing in het verwarmingsbad

geleid. De chloorcaleiumoplossing wordt uit een voorraadtlesch 5)'i,

met filter en drijver, iïï«, met behulp van een aan de gecoiijugeerden

conqiressor "Ji gekoppelde znigpenspomp 2, waarvan de klepjes zich

bij ^/ bevinilen, terwijl een omgebogen buis het neerdalen van afge-

koelde choorcalcinmoi)lossing voorkomt, (Verg. de H.\as, Diss. Leiden

'94) gedr(>ven door den refrigei-ator (f„ en den regenerator g-p waar-

binnen chloormethvl verdami)t, hetwelk de toestroomende chloorcal-

ciuiiio|ilossiiiLi' af ko(dt.

In den refrigerator stroomt het vloeibare chloormethvl uil den

regenerator door het buisje ^j^ met regclkraa"n (?</, in de binnen-

ruimte, eii slroonil iiei eliloorcalcium schroefsgewijs door de buitenste

riiiiiile. lil den reb-iu'eralor wordl hel loestroomende \loeil>are chloor-

methvl afgekoeld door deii oiilw ijkeuden dain|i, die door een wijdere

Inus 'i'i naar den i'egencrator oiit\\ ijkt, waaruit overkokende vloeistof

dooreen nauwer buisie C?/, teiMigstrocnnt. Ten einde het gevaar te ontgaan,
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(lat het afg-ekoelde rliluoniu'llivl liisselieii twoe kmiieii, <l.. en de

afsluitkraan in de geleiding \an af ©, opgesloten bij terugkeer tot

de gewone temperatuur den tt)eslel zou doen springen, is een springdop

met daarboven geplaatste gesloten buis Staangebraclit, waai'door voor de

vloeistof liij 12 atmosfeer dooi- hel springen van een duinie plaateen

voldoende ruimte voor uitzetting wordt opengesteld zonder dat zij

naar buiten kan ontwijken. Tegen den gewonen drukvan het chloor-

methyl zijn de wanden berekend.

De spanning, onder welke het rhlooi-methyl

\erdam})t, en die met het oog op mogelijk

uitvriezen uit de oldooiralciumoiilossing niet

i>eneden een bepaakl bedrag mag dalen, wordt

standvastig gehouden met den drukregelaar t,

l'l. II. Door het ojistijgen van het kwik in

I) zie nevenstaande lig. bij het dalen van den

druk, wordt de drijver a^ opgestuwd en de

II hefboom ƒ om ƒ/ gedraaid, en de weg ^'oor

I'. zuigen afgesloten door de ontlaste dubbele klep

//j /;.j. Een veiligheidsbius ï' PI. II en een luis

om onverhoopt meegesleurd kwik op te vangen \()ltooien de inrieh-

ting. Uit den refrigerator S„ stroomt het behoorlijk afgekoelde ehloor-

calcium naar den thermostaat '^'^, waar het tot de ge\\ens(*hte lage

temi)eratuur weder -wordt verwarmd, om vandaar naar de op con-

stante temperatuur te houden toestel te worden geleid.

C)p plaat II is dit eeu piëzometer omhuld met een cyliiKlrischeu

vacuummantel, waarbij buiten- en binnenwand verbonden zijn door

de koperen veerende doos, die ook luj den vaeiiummanlel in Med.

No. 85 is toegepast. Deze mantel blijft A-rij van neerslag van water-

damp zoodat de verdeelingen op de piëzometerbuis duidelijk zijn

af te lezen ; boven den vloeistofspiegel is de vacuunnnantel door een

gewone buis nog ongeveer 50 cM. verlengd, teneinde de diloorcalcium-

oplo.ssing door eene laag koude lucht van den damidcring af te scheiden.

De toestel be\ond zich op circa 25 Meter afstand \m\ den refri-

gerator in een ander vertrek. Het chloormethyl zelf door buizen

naar het verwijderde vertrek te leiden werd minder wenschelijk

geacht wegens dan te nemen meerdere voorzorgen tegen brandge-\-aar.

De chloorcalciumoplossing had een speciüek gewicht van 1,28,

het vacuüm, waaronder, de geconjugeerde pomp S werkte, was inge-

sleld o[) de lemperatiiiir \an —45° in den refrigerator eii bleef naar

wensch constant. Het pompje verplaatste circa 2 liter chloorcalcium-

oplossing per minuiil. Om tem|)eratnreu beneden — 20^ op grooten

afstand van de chlooriiiethylcirculatie standvastig Ie houden zal een

refrigerator van grinilcr afkoelend oppervlak noodig zijn.
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Natuurkunde. — De Heer Lokentz biedt eene niododeeling aan,

n\ci-; „l)f ahaovptie cii riDl-islr der metalen". (^'(M-vol<i').

(Deze mededeeling y.a\ varschijnen in het Verslag der September- Vergadering).

(>|) N'ooi'stcl vaii ilcii \ iiniv.illrr wdi'ill licslolcii iii IkM \ crslaji;

(lor \Craadcrin^' (ip Ie iicnicii lid xdliicinlc l'Utreksel run het

tleijiport, uityehyeicid 'm de JJititeiu/eiroite Veniadeyuui rmi

lieden door de foniivh.'iie run ndries mor hef vitrelh'n der

BuiJS-BAlJ.OT;Hrt/''///(', bestaande uil At.^ lleeren Jil.ius, Haga,

P. Zerman, van ni'.ij Stok en Wind.

Tn de nieteorolotiiseiie litleraUuir der laatste jaren treedt één bepaalde

rielitin<i' van ontwikkelinj; der Meteorologie zoo sterk op den voor-

grond, dal het naar de nieening der Commissie voor de hand lag,

aan een vertegenwoordiger \an deze richliuii- ditmaal de Buijs-Ballot-

niedaille toe te kennen.

De bedoelde rieliting valt hoofdzakelijk op experimenteel gci)ied.

Het door de meteorologen gedurende een lange reeks \n.\\ jaren

verzamelde waarnemingsmateriaal neenU een omvang aan, die in de

oogeu van sommigen bedenkelijk sclnjnt en ilie een Schustek in de

laatste vergadering der British Association zelfs den wenseh heeft

ontlokt, de meteorologen mochten eens een vijftal jaren luinne waar-

nemingen staken en gednrende dien tijd met vereende krachten beproe-

ven het v(X)rhanden materiaal grondig te verwerken en een rationeel

])rograinma voor de verder te \erriclilen waarnemingen op te stellen.

(_)nget\\ ijfeld is deze wenseh, wat betreft liet staken der waarne-

mingen, niet ten \olle ernstig gemeend geweest en zal ook Schuster

toegeven, dat de waarnemingsreeksen, eensdeels als materiaal voor

klimatologische studiën, anderdeels als grondslag voor, en voor de

toetsing van, toekomstige theorieën op meteorologisch gebied, een

blijvende waarde hebben en dat zij niet lichtvaardig mogen worden

afgebroken. Maar waiir is het, dat het, ter voorkoming van ver-

s|>illing van kapitaal en arbeid en ter vermijding van het verloren

i-aken van kostbare gegevens onder een groote menigte van minder-

waixrdige, zeer gewen.scht is, i)ij het voorzetten van oude waarne-

mingsreeksen \()orl(liircii(l de waarde (!aai'\an in het oog te huudeu

en nieuAve vooi'al iiici dan op zeei' goede gronden op toinv te zetten.

'I'ot voor korten tijd uu wees dat feitenmateriaal, hoe omvangrijk

ook. wanneer het \\fv<\ beschouwd als grondslag voor een ratio-

neele theorie onitreiU de groote problemen der ^Meteorologie — de
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iilgemeeiie ciiruI;Uie dei- atmosfeer en liet wezen der cyclonen
een belangrijk tekort aan. In zijn geheel had het, ais men niet Iet

op de bergstalioMs, wier iieteekenis voor hel in het oog gevatte doel

in elk geval slechts een heiierkte is, alleen betrekking op de bene-

denste laag ik'v atmosfeer. Daaraan is het te wijten dat omli'enl de
Inchtbeweging in de hoogere lagen, en derhalve omtrent liet geheele

mechanisme dei circulatie, meeningen, die lang geleden door Dove,

Maury, Feukkl, James Thomsox e.a.wei'den verdedigd op giond van

min of meer onvolledige theorieën, zich konden staande honden naast

elkaar, hoewel in sommige opzichten met elkaar in strijd. Daardoor
ook konden onjnisie voor.stellingen omtrent de met de circidalie

jianw samenhangende verdeeling der warmte in de atmosfeer hard-

nekkig blijven bestaan en konden gewichtige, nit theoretische beschou-

wingen afgeleide gevolgtrekkingen dienaangaande — de Connnissie

denkt hier in de eerste plaats aan de belangwekkende thermodyna-

mische onderzoekingen van Von Bezolo — jiog niet aan directe

\vaarnemingen \vortlen getoetst.

Als een groote stap in de goede richting moet daarom worden

beschouwd het uitbreiden \an het meteorologische onderzoek tot de

hoogere lagen der atmosfeer. En des te meer moet, in het licht

van de aan de luting van Schister vastgeknoopte opmerking, deze

stap worden toegejuicht, omdat de wijze, waaroji hij is gedaan,

getuigt van wijs overleg en- \an een scherp in 't oog gevat doel.

Reeds in een vorig decennium aangevangen, is dat onderzoek vooral

in het laatste tiental jaren stelselmatig aangevat en op doelti'eirende

wijze georganiseerd.

Ware een enkel geleerde aan te wijzen als de eigeidijke ziel van

dezen nieuwen tak \an meteorologisch onderzoek, de Connnissie

zon niet aarzelen, hem voor de BuiJs-B.\i,LOTmedaille in aamnei'-

king te brengen. iS'u dit niet het geval is, doch er velen indeeerste

rangen aan hebben meegewei'kt, heeft zij gemeend te moeten advi-

seeren lot het niticiken \an de medaille aan dengene onder deze

velen, <lie naar haar oordeel zich door zijn werk het meest heeft

onderscheiden. Hier werd echter — bij het beslaan \an groote \er-

schillen in uit^vendige omslaniliglietlen, waaronder werd gewerkt,

on bij het ontbreken van een zuiveren maatstaf van vergelijking —

<le keuze moeilijk.

Aan de eene zijde viel de aandai-ht op den energieken directeur

van het uit eigen middelen opgerichte en onderhouden Blne-ilill

< »bservatorj, A. Lawrence Rotcii, als dengene, die het eerst op groote

schaal en systematisch vliegers, xdorzicu \an registreerinsirumenten,

in gebruik nam om de waarden dei- meleoi'ologische elementen \cr-
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M-li('i(l(.'ii UiloiHckM-s Ikkii;- in de aliiiosfoor te leeren koiiiicii, ilio de

|ifaclisclir- liniikliiUirlieid cii (lucliiialiulicid dv/.vv motliodo liovon allen

Iwijlrl Nci'liii'f. die \crdiM- hel \ (loi-iiccld i:;d' \aii hel ueluMiik \aii

^l(M)lllMll(•|l(ll liij de vliof>er\\aanieiningen om tegemoet te komen aan

de he/.wan-ii van te aioDic ot' te geriiif>e kracht van den wind,

die eindelijk een expcdilic op louw zette niet het doel om door

proeven met vliegei-s aan lioord \an een stooniselii|t te trachU'n

xekerlieitl te verkrijgen aangaande de beweging der Inelil hoven de

passaatgel tiedeii.

Naast hem moest eehter onmiddellijk worden gedacht aan I.. Teisserf.nc

UK, l)ORT, die, eveneens nit eigen middelen, reeds lang hallontochten

organiseerde en laler in groolen getale zijne registreerballons, zoo-

genaamde ballons-sonde, geregeld liet opstijgen, ook bniten Fi-ankrijk,

om Inchttemperatnnr en vochtigheid te bepalen in gebieden, i(Jai5

KM hoog, die daarbij (uncrmoeid werkte aan de verbetering van

hel iiistrumentarinm, dal voor de registratie moest dienen, die een

r,()bservaloire de Météorologie dvnamique" stichtte te Trappesendie

thans, met medewerking van de Zweedsche en Deensche Regee-

ringen, sinds bijna een jaar bezig is met een stelselmatig onderzoek,

door vliegers en ballons, \aii de atmosteer bo\en Jutland en do Deen-

sche eilaiulen en daarbij i'eeds op belangrijke resnltafen kan wijzen.

Aan de andere zijde verdienen eerlned en bewondering de taaie

volharding en het talent, waarmee een H. H. Hildi;biiandsson sinds

1873 het <loel heeft nagesti-eefd om door een groot nel van stations

gelijktijdige waarnemingen van wolken te doen verrichten en daaruit

de voor de ontwikkeling \ an de theorie der circulatie noodige kennis

\ au de beweging der boveidm-ht Ie verkrijgen. Hegonnen met waar-

nennngeu in Zweden, w isl hij, o. a. door Ie wijzen op reeds niet

onbelangi-ijke aanvankelijke resultaten, allengs ook bij de directiëii

van builenlandsche instellingen en bij het ,/Intei'nationaal Meteoro-

logisch Comité" belangsleliing \oor zijn plan op te wekken, een

belangstelling, welke leidde tot het benoemen van een inlernationale

commissie voor de wolkenwaarnemingen, tot het uitgeven van een

„internationalen wolkenatlas", waarin de in hoofdzaak dotn' Hit>1)k-

BKAND.SSON aaiigeven indeeling der wolkenvormen werd aangeiKjmen en

door duidelijke afbeeldingen toegelicht, en ten slotte tot het uitschrij-

\eu \an simultane wolken waarnemingen over de geheele beschaafde

wereld gedni'ende een vol jaar, het „wolkenjaar" 1896—97.

Zeer belangrijk zijn de resultaten, welke door Hii.dkbr.vndsson uit

de wolkenwaarnemingen zijn afgeleid ; sommige algemeen gangbare

voorstellingen omtrent de bewegingen der boveninclit \\ illen zij geheel

omver werpen. Zij hebbeu b.\'. a;in "t licht i:el>i-acht dat in de
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(iioorilelijke) uvmatiiide luclitstreek /.ouwel de lioven- als de benedeii-

liK'lit tieiniddeld een \vei\ellie\veji,iiig voUireiigt om de pool als ceu-

tnim en van het westen naar het oosten, niet een centripetale coni-

ponente in de benedenste, een cenlrifingale in de hoo.ü'éfe laizen der

atmosfeer — een geheel andere voorstelling ilan de vroegere van

de znidwestelijke beneden- en de noortloostolijke bovenst rooming. —
Van het ,/ Rapport" over het wolkenjaar is nog alleen een eerste

aflevering \erschenen.

Vermeld mag ook worden H. Hkrgksfj.l, de doortastende, beleid-

volle voorzitter van de «Internationale aëronantische Commissie," die

in deze hoedanigheid zeer veel heeft bijgedragen lot bevordering

van het stelselmatig onderzoek der hoogere Inchtlagen, van w ien o.a.

is nitgegaan het initatief tol de gelijktijdige internationale ballon-

loehten, die sijids Novend)er 1900 den eersten Donderdag van elke

maand nit een tiental stations worden ondernomen, maar die buiten-

dien ook door eigen onderzoek ijverig deel neemt aan de gemeen-

seliappelijke taak.

Waar het gemakkelijk zonde zijn nog eeiiige meteorologen te

noemen, aan wie de nieuwe tak ^•an onderzoek eveneens zeer veel

te danken heeft, schijnt het moeilijk, na al deze mannen van z(n>

groote verdiensten, een ander aan te wijzen, die méér dan een

van hen door zijn arbeiil op hel beschouwde gebied de Meteorologie

aan zich heeft verplichl. De- Commissie vindt dien dan ook niet in

een enkel persoon, doch wenseht een tweetal, in hunne onderzoakingeo

verbonden geleerden voiu' de ter eere van onzen landgenoot ingestelde

medaille aan te bevelen, namelijk de uitgevers van het in 1900 in

het licht gekomen werk, getiteld;
,
/Die Wissenschaftlichen Lnftfalirteit

des deutschen Vereins zur Forilerung der LnftschifTahrt, in Uerlin",

RicH.\KD AssM.\NN eii AKTniR Berson.

Wat Uw Commissie heeft doen besluiten, aan dit tweetal boven

al de andere genoemden de voorkeur te geven, is \'oornamelijk

groote waardeering van de genoemde publicatie, waarin zij de grond-

slagen, den gang en de resullateu van hunne hoogst belangrijke

reeks van onderzoekingen heliben neergelegd, daarbij ten duidelijkste

blijk gevende van groote volharding en ernst bij hun streven, van

groote nauwgezetheid en degelijkheid bij de volbrenging hunner taak.

Deze publicatie, waarin voorts talrijke nieuwe instrumenten en hulp-

middelen worden beschreven en uilkomsten worden meegedeeld, die

reeds dadelijk van groote beteekenis zijn gelileken mag ten volle

een standaardwerk woi-den genoemd.

De ballontochten, in het werk beschreven, zijn van 1888 tot

1899 uitgevoerd en worden verdeeld in (5 voorbereidende tochten
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(ISSI l,s;il), 4(» iKHirdhiclilcii I l.s;i:i l.SlIiii'H 2;i;uui\iillni,nstiH-lilcii:

liiiiiciHÜrii weiden |)r(ic\cu iiicl ccn ii'ü;istreereiulcii balloii-captit' cii

Jiict xrij /.\\c\cii(lc rcuisli-cci'hallniis ucnoint'ii.

In werkt'lijUlicid zijn liiiTnicilc (\o wctcnscliaiipelijkc Inclitrcizcn,

iv leerlijn ondcrnonKMi. niet afg-eslotoii. Onder de niet meer in liet

'v\erk iu'scln-evene vernielden wij de met recht zeer hekend geworden

i/li(icliralii-|'" \an iïi'.iisoN en SCuiN(i, in het iiijzdiidei' (inderniimen

tnl verilicatie \an de inslriimenten der vrije ref>isIi-eerhailons door

Aeri;elijkin,n- van de ((plt'ekeniiifien daai'vaii met directe atlczingen in

een ,tfelijktij<li;i- (ipnelalen i)eiiiaii(leii ballon. Daar de vrije rejiistreer-

liaJlons voor de allei-i;roolste hooii-|en (lot 20 KM en meer) bestemd

y.ijii, moest de bemande ballon, waarin de parallelwaarneniini^en

werden vei'iichl, zoo liooi^- stijgen als eenigszins niügelijk was. Men

stelde zich \(ior lot 10 KAI te jj-aan en bereikte zelfs bijna 11 KM.
Dal aan lochlen lol znik een hoogte Injzondere ,L>e\aren zijn ver-

bonden, laat zich bevroeden, wanneer men denkt aan den Inclitdruk

van + 2(K) niM en aan de li'inperatnnr tot beneden —40^ (-, welke

op (leze hoogten zijn waargenoinen. De hulde, welke iiw ('Oinniissic

ïiaii Hkksox heeft toegedacht, geldt <lan ook Aoor een gedeelu^ i\>'n

moed en de omci-schrokkenheid. waarmede deze onderzoeker, die in

aijii geheele werk \an een bij nilslek wetenscliappelijken aank'g

l»lijk geeft, talrijke malen lijf en le\en heeft gewaagd ten behoeve

Aan de ongxMvone taak, welke hij zich in dienst der Meteorlogie

lieeft opgelegd.

Terwijl in hel nil drie lij\ige kwarto-deelen bestaande werk de

Iteschrijving iler afzonderlijke ballontoeliten het geheele tweede deel

viilt, is het eerste gewijd aan een historisch-kritisdi overzicht vun de oiit-

A\ikkelinti- der wetenschappelijke bichtreizen, aan een besclii-ij\ing

Aan de consirnctie der ballons en iler instrumenten en \an de

Avaarnemiiigs- en redncliemellioden, en eindelijk aan opgaven van

.de bij (Ie waariiemingeii verkregen getallen en \an de dot)r de

ballons afgelegde wegen. Hel derde deel behelsl de schifliiig en

kritische bewerking \;ui de waarnenüngsgetallen, behandeld ondei'

A'erschillende lioofden als : Inclitlempei'atnnr, vochtigheid, wolken-

voi'ining, windsnelheid en -richliiig, zonnestraling en Inclitelectri-

-eiteit, en wordt afgesloten door een hoofdstak van de hand \ an

Ton Bezold, getiteld: „Theoretische Sclilnssbetraelitnngen".

Hier mag niet worden nagelaten, met waardeering te vermelden

tle namen ook van B.\s( iii.n, Dornstkin, (jross, Kremser, Stade en S(-rin(;,

•die allen tot de samenstelling Aan het groote werk hebben bijgedra-

gen en ook persoonlijk aan de wetenschappelijke Inchti'eizen hebben

cleeliTcnomen.
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Een kort overzicht van tle voorloopig verkregen uitkomsten van

meer algemeene strekking mag hier niet achterwege worden gehiten.

1". Waar men \roeger wel gemeend lieeft, dat de temperatuin- in

(k^ hoogere higen der atmosfeer naderde tot een grenswaarde van

—
- 35 a 50°, zijn er hij deze onderzoekingen geen aanwijzingen

omtrent het liestaan van zulk een grens, doch wèl temperaturen,

aanmerkelijk lager dan de genoemde, aan het licht gekomen.

2^. In de benedenste lagen der atmosfeer neemt de temperatuur

naar box eu in 't algemeen minder snel af dan aan het zoogenaamde

coincctie\e evenwicht zou lieautwoorden ; hoven de 4000 M. echtei'

wordt de afneming sterker en schijnt zij tot de adiabatische grens-

waarde van 1° C. per 100 M. te naderen. Dit laatste is in overeen-

stemming met een door Vox Hezold op theoretische gronden uitge-

sproken vermoeden, terwijl het eerste kan worden verklaard uit

invloed \an straling en processen van condensatie en \erdampijig.

De ge\onden temperatnurverdeeling is in zeer bevredigende over-

censtennning met de door Teisskrenc de Bort gevondene, maar wijkt

aanmerkelijk af ^an de \roeger door Glaisher bepaalde.

3°. De dagelijksche temperatuurwisseling is op 2500 i\I. hoogte

reeds tot minder dan \/^„ \an haar amplitude aan de aardopjjer-

vlakte geslonken.

Van de jaarlijksche temperatuurwisseling neemt de amplitude in de

benedenste laag van 500 ÏM 'vrij snel af. Daarboven is het mindei-

een afnemen van deze amplitude dan wel een toenemende vertraging

van het temperatuurmaximum en -minimum, wat in het oog valt.

C)p 4000 M hoogte schijnen de hoogste en laagste temperatuur onge-

veer in het midden van Septemlier en Maart te komen.

De niet-periodieke temperatiuu-wisseliugen zijn in de hoogere lagen

nauwelijks minder sterk dan aan de op[)erv]akte der aarde.

4°. Veelvuldig komen, niet alleen beneden, maar ook hooger in

de atmosfeer, lagen voor, waarin de temperatuur niet af- maar toe-

neemt met de hoogte. Men heeft daar ,/ omkeeringen" tot een bedrag

\au zelfs 16° C waargenomen.

Niet zeldzaam ook is het voorkomen \ au lagen, waarin de tempe-

ratuiu' naar boven sneller afneemt dan aan het convectieve evenwicht

l>eantwoordt. Opmerkelijk is de groote dikte, tot zelfs van 2500 M,

welke deze „niet staliiele" lagen somwijlen bezitten.

5°. lu (ivereenstemming met de door H.vnn vot)r het Alpengebied

gevonden uitkomsten is gebleken, dat boven Midden-Europa, zoowel

<les winters als des zomers, de temperaturen o|) gelijke hoogten in

anticyclonen in 't algemeen hooger zijn dan in cyclonen. Dit geldt

althans voor hoogten lot 8 KM. Daardoor is bevestigd de reeds bij



de iiicctito uielcorulogcii beslaiuidf (i\ LTluijiiuü' dal de cvclumMi iiicl

hunne opstijfi-eiide en do aiiticvcloiieii mei liiiinie neerdalende liielit-

strooinen in den reuel nid eenxondiü' aan lein|ieraluur,s\ei'seiiilleti

linn (inlslaan te daid<en kmnieii lirlilieii. \'erder is erliter ook gehle-

l<en dal de dalinii' der leni|ieraliiiir Ikincii de aniieveloneii, lioewcl

aanxankelijk' /.wak kei', hij liroolere iidoiileii slerker is dan Ixivcn

cvcddiien, zoodal niel is uilucsioleii dal in de zéér lioogc gei)ieden

der adnosfeor de leni|ieralnur l)»)\cn de aniievcdonen lager kan zijn

(hui lio\'en de cveldnen.

t) . l>ui(kdijk zijn liijna altijd geconstateerd lagen van geheel ver-

.seliiliend(^ eonstilulie en lierkonist in de atmosteei'.

7'. De \(»ehtigheid neenil naar l)o\en in hel algemeen slerker at'

dan il \NN nil waarnemingen \an hergstatioiis en van Glaishkk had

afgeleid.

8°. Belangrijke gegevens zijn verkregen (nnireiil i\on houw en het

ontstaan der wolken, in vei'band met de andere meteorologische

clcnienlen en met de algemeene weersgesteldheid.

0°. De \\ indsiielheid neemt toe met de hoogte, sterk in de lagen

beneden 1000 en boven 3000 .M, daartnsschen nunder sterk. Op
5000 .M was zij gennddeld 4.5-nnud zoo groot als beneden.

Üelaiigrijke gegevens ook werden \'erkregen omtrent het verschil

in windrichting tiisschcn de lagere en hoogere streken der atmosfeer.

Hy. De op|ier\lakte eener wolkeidaag gedraagt zich voor hel zich

daarboven uilstrekkende gebied thermisch en elecirisch soortgelijk

als de aardopjjervlakte.

'Jl°. Het electrische i)Otentiaalver\'al schijnt in groote hoogten af

te nemen en tot Jinl te naderen. Dit resnllaat uil slechts weinige

waarnenungen afgeleid, is later bevestigd.

Behalve het initiatief tot, en de organisatie en leiding, gedeeltelijk

ook de nilvoering, van dit Itelangwekkende onderzoek, is in 't bijzitn-

der aan Assjiann te danken de consli'uctie van den aspiratiethermo-

meter en -psychi'ometer, welke eerst vei'trouwbare teraperatnurs- en

vochtigheiilswaarnenungen in ballons ondei- de meest verschillende

omstandigheden heeft nu)gelijk gemaakt. Hel is gebleken, dat bij

vroegere ballontochtcn (van Glaisher b.v.) in 'de aanwijzingen der

thei-monieters wel fouten tot zelfs van 15" zijn \oorgekonien icn

gevolge van bestraling.

Eindelijk moet nog worden gewezen op de invoering door Assmann

van de hoogst doelmatige //Platz-ballons", van gummi vervaardigd,

welke als vrije rogistreerballons tot zelfs 20 a 30 KM knimen
opstijgen om op deze hoogte Ie berslen en, voorzien van een valscherm,
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met het door lieii gedi'aficii iuslruiuent langzaam naar de aardoiipei--

vlakte terug te keeren.

Is in het bovenaangevoerde misschien reeds voldoende urond ge-

legen voor het toekeiuien der onderscheiding aan Assmann en Bkkson,

zoo mag Uw Commissie niet nalaten ook nog te -wijzen op de

resultaten, (He liet Aëronautische Observatorium te Tegel bij Berlijn,

naar Assmann's ontwerp in 1899 gesticht, onder zijn voortreffelijke

leiding reeds heeft opgele\"erd. Hier is een geregelde waarnemingsdienst

georganiseerd voor liet onderzoek der Ijoveiducht met behulp \an

vliegers, vlieger- en ,/Platz"'-ballons, waarvan de idtkomsten dagelijks

worden gepubliceerd en sinds den aanvang \'an dit jaar ook (ot

maandelijks in hot licht komende gratische overzichten worden

A'erwerkt.

Wanneer het onderzoek der hoogere Inclil lagen nog vele belang-

rijke gegevens kan opleveren voor ons inzicht in het mechanisme

der atmosferische verschijnselen — waaraan bijna niet \alt te twijfelen

— dan schijnt daartoe wel in de eerste plaats zulk methodisch

^verken als te Tegel geschiedt bevorderlijk, \'Ooral wanneei- het daar

gegeven voorbeeld navolging vindt in een aantal andere stations.

In het observatorium te Tegel werkt Bkkson als ,/Standiger ^lilar-

beiter" met Assmann, den directeur, samen.

Een der nieuwste uitkomsten, te Tegel verkregen, moge nog wor-

den vermeld, lu het voorjaar yan 19(12 opgelaten registreerltallons

leerden tusschen 12 en Itï KiAI hoogte een temperatnui-()nd<('eriu,u,-

tot een bedrag van 9° kennen. Dit schijnt te wijzen, in die streken

der atmosfeer, op een aequatoriaalstroom welke, nog boven het

gebied der cirruswolken verheven, moest ontsnappen aan de waar-

nemingen van HiLDEBRAXDSSON.

Bijna gelijktijdig werd de temperatuur-omkeering op een hoogte

van ruim 10 KM door Teissekexc de hioisT JMnen Frankrijk waar-

genomen.

De Commissie vertrouwt dat het aangevdcrde \tildoende is om V
een denkbeeld te geve)) van het wezo) oi hel belang van het nieuwe
veld en de nieuwe niethode va)i onderzoek e)i ü de overtuiging te

schenken dat de o))twikkeling dezer laatste bijzonder veel lieeft te

danken aan de ln-idc het laatst op den vodi'tirond gestelde geleo'den.

Zij luH'fl len slollc de eer Ie ra[ipo)'teer(Mi dat naar haar eeuslem-

jiiii;' ooi-deel de BL'YS-BALLOTmedaille behooiM Ie woidcn uilgei-eikt

aa)i RicuAiu) Assmann, Directeur \an het Aë)-onaniisch ()bse)'valo)-iuu)

te Tegel, eu Arthlh Bersox, vasloi medewei'kei- aa)i die inrichting,

tot huldiginu' van di' urnolc dicii^lcii. die zij aan t\c oulw ikkeling
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(Ier MelLHdHiliigif liehliLUi licw c/,t'ii, iiiel alleen in luin j^emelde Imc-

daniglieid, imvar ook en bovenal als nitficvers van het werk, getiteld:

,/Die wissenscliaf'lliehon Lnrifaiirlen des denisehen Vereins znr Vnr-

dernng der IjnflseliiHalirt, in llerlin", en als degenen, die in de in

dit werk besclirevcn onderzoekingen het grootste aandeel hebben

gehad.

Na resumtie van hel behandelde wordt de vergadering gesloten.

(21 Juli 1903).
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lief Proccs-W'iliaal i\c\- \ oriu(> \(>rgadeniip' wordt jjelezcMi en

goedgekeurd.

De lieer IIoocjkwkki'I' lircfi lnTiclit lic/j uiden dal hij xerhiiiderd is

de vergadering liij Ie wonen.

Ingekomen /.ijii :

(i. ec^n schi'ijNcn \an den .Minimier \;ui liinneidaml.selie Zaken d.d.

20 .lidi II. \cru'e/,eld \an een nnssixe van den Minister vun linilen-

landsclic Zaken en \an den Itelui^chen Gezant, waarin 0[)gave ge-

vraagd wordt van Instellingen, wetenseliappelijke Genootseliappen enz.,

welke in aanmerking zonden komen om van wege het Stei'rekinidig

Observatorium in lïelgië te ontvangen belangrijke werken mei be-

trekking lot „Astrononne et I'hvsicpie du globe." Daar eenig.szins

spoedig antwoord xcrwachl werd, is deze lirief ddor hel Fiestunr

bcantw oord.

//. \ erslag \an de \'ergadering der Internationale Associatie t\vv

Akadeniiën gehouden o]) 4 en 5 Juni ii)Ü3, benevens verzoek om
goedkeuring van de door die \'ei'gadering benoemde Commissie \-oor

de Hersennnaloniie. Aan dit verzoek is gevolg gegeven.

e. Schrij\'en \'aii ilen Heer V. 'W'ii.i.ioï te Montreuii s. 1!. iidHindcndc

ecnige opmerkingen omtrent eidcele formules in het werk \an den

Heer Hikkkns uk H.van, getiteld; nThéorle, propriétï's, formuli-s de

trnnsptfindtion cl iin'tJuule.'^ (I'c'vahintion des intégrnle.i dé/inieö-." l'>ii

niltlreksrl xan dit schrij\en zal in het verslag worden opgenomen.

d. Dankzegging \an de Heeren II. Assmann en A. Berson xoor

(!( hun \erleemle onderscheiding (k)or toewijzing aan hen \an de

l'>rvs lÏAi.i.oT-Medaille.
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Verder is ingekomen liet bericht \;in het overlijden \an twee

Leden der Alcademie

P. M. BRUTEL DE LA RIVIÈRE en

CHRISTIAAN KAREL HOFFMANN.

Heide berioiiten zijn niet een liriefvaii roiiwliekiag beantwoord.

Naar aanleiding ^all di( selirijven zegt de voorzitter het

volgende :

Mijne Heeren !

Het is een droe\ e taak onze eerste A'ergadering na de zomer-

maanden te moeten aanvangen met de herdenking van twee

onzer medeleden die ons sedert de laatste Vergadering zijn

ontvallen.

P. M. Brutel de la ltivii:RE een onzer rnstende leden, stierf

den 29 Juni op 7(i jarigen leeftijd. Aanvankelijk voor den

zeedienst opgeleid, stndeerde hij later in de Wis- en Naluiir-

kniide aan de Leidsche LTni\ersiteit en werd daarna benoemd

tot hoogleeraar aan het Koninklijk Instituut voor de marine

te Willemsoord, waar hij geruimen lijd \verkzaam was tot zijn

gezondheidstoestand hem drong zijn ontslag te nemen. Voor

het onderwijs bewerkte hij een leerboek der mechanica. Trouw

liezdclit hij onze \erga(leringen en vooral de ouderen onder

ons zullen hem in \rieiidsciiap herdenken.

Dieper trof ons het verlies van ons zooveel jonger medeliil

CiiuisTiAAN Kakel Hofemann die den 27'-"" Juli plotseling uit zijn

werkkring werd gerukt.

Te Heemstede in 1841 geboren, studeerde hij eerst in de

geneeskunde aan het Athenacum (e Amsterdam, waar hij zicli

(iadcbjk niet zooveel \ i-iiclit (ip de aiialiunie toelegde, dat iiij

al spoedig tot assistent bij luM onderwijs in dat vak werd

l)eiiüemd. Hij promoveerde aan de Universiteit te Utrechl

docli begaf zich daarna naar Göttingen om zich verder in de

zo(')logie en \ergelijkende analomie te bekwamen. Hij promo-

veerde ilaar tot doctor in de zo(')logie op een proefschrift o\er

de anatomie der echinen en spatangen.
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Iii Nederland tcni<>gekeerd pmctiseerde hij gedmviHlc koi-U'ii

lijd als psycliialer in het gesticht te Meeren i)er<>', doeh kon zicii al

spoedig, eerst als prosector onder ons overleden medelid Zaaykk,

daarna als conservator aan hel Mnsenni voor natunriijke historie,

aan zijn lievelings\aU wijden. Na het vertrek van Selenka

werd hij te Leiden in 1875 tot hoogleeraar benoemd, nadat

liij kort te voren tol lid onzer Afdeoling was gekozen.

In al de sedert dien lijd verloopen jaren heeft Hoitmann

onvermoeid gearbeid voor de wetenschap en \oor zijn onderwijs.

Alleen in de vacanlie nam hij eenige rnst, maar overigens was

hij den ganschen dag op zijn laboratorinm met zijne leer-

lingen en met zijne onderzoekingen bezig.

De vergelijkende anatomie, doch vooral de endirvologie, w as

hel onderdeel van zijn vak, waarmede hij zich hij voorkenr

bezig hield en wat hij daarin heeft gedaan getnigen verschil-

lende werken en kleinere en grootere verhandelingen ook in

d(^ werken onzer Akademie door hem uitgegeven. Ik kan die

niet naar waarde schatten, maar meer dan eens vernam ik

\,iii zeer bevoegde zijde dat IIopfmann op het gebied der

cmhivologie een grooten welverdienden naam bezat.

Zijn dood was een zware slag voor zijne leerlingen en zijne

vele vrienden, want Hoefmann was bij die allen geliefd, en

geen wonder! Vrij van alle ijdelheid, wars van alle eerbewijs,

zoodat hij zelfs gernimen tijd in den vreemde ging doorbrengen

om alle hnidebetoon bij gelegenheid van zijn 25-jarig professo-

raat te ontgaan, leefde hij alleen voor de wetenschai) en \oor

anderen.

Waar hij meende nntlig te kunnen zijn was hij voor een

ieder die hem kende altijd lot hnlp met woord en daad bereid,

die Indji nimmer opdringend, maar altijd daar Ier plaatse

waai' hij wist dat hij goed kon doen ; en zijn nobel onge-

knnsleld karakter, zijn totaal gemis van egoïsme \'erdnl)belde

de waarde van wat hij deed.

Ik wil luet uitwijden over de leegte die hij achtei-laal en

\(i()r zijne leerlingen en voor zijne collega's in engeren zin

aan de Leidsche hoogeschool, maar ik ben overtnigd dat ook

hier zijn heengaan die[» woi'dt betreurd en de herinnering aan

den seleerde en -aan den edelen man ons lanü' zal biibliiven.
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Plantkunde. — De Heer Moll doet eetie mededeel ing, namens

den Heer Ph. van H.vrreveld, assistent aan het botanisch

lahoratoriura te Groningen over: „Het indringen der wortels

van los lii/(/eiid<' kiemende zaden in kioik."

De eerste, die beschreef dat groeiende kiemwortels in kwik kunnen

dringen, was Jules Pixot in 1829. Hij legde zaden van verschillende

soort in een dun waterlaagje op kwik, en nam waar, dat bij de

kieniing een aantal wortels in het kwik drongen.

Zijne proeven wareii in tweeërlei opzicht van belang. Ten eerste

uil physiologisch oogpunt : het indringen der kiemwortels in een

vloeistof \au zoo groot soortelijk gewicht als het kwik bewees, dat

Iti) den groei aanzienlijke ki-achten werden ontwikkeld. En ten tweede

uit physisch oogpunt : de zaden lagen los, en tocli werden de kiem-

wortels door de opwaartsclie persing niet uit het kwik gelicht.

Men dient deze twee resultaten van Pinot's proeven goed uit

elkaar te houden. Over het eerste is later veel gewerkt ; S.\CHS en

andere onderzoekers gebruikten telkens kwik, om een grooten en

gelijkmatigen weerstand te bieden aan den met kracht omlaag

groeienden wortel. Over het tweede punt, de physisehe paradox van

den wortel, die zonder steunpunt in 't kwik dringt, is na Wiganü

in 1854 niet meer gepubliceerd. Pi.vot zelf was alleen getrofïen door

het tweede resultaat \an zijn proef, het indringen bij losse ligging.

Daar dit A-erschijnsel niet volgens physisehe wetten verklaard kon

worden, riep hij de levenskracht te hulp, zooals in dien tijd nog

zeer gebruikelijk was.

De vitalistische school liad echter een grooten bestrijder gevonden

in DuTROCHET '). Deze verklaarde Pinot's proeven voor niet geloof-

waardig. Verschillende onderzoekers bevestigden evenwel de waar-

neming. Daarop gaven in 1845 Durand en Dutrochet van het

zonderlinge feit een verklarini>-, die algemeen werd aangenomen.

Hoewel Wigand in 1854 opnieuw \erzekerde, dat Pinot's waar-

neming juist was en nog altijd op verklaring wachtte, schonk men

er geen aaiulacht meer ajxn. Pinot werd vaak geciteerd voor zijn

eerste resulhiat ; voor de verschijnselen bij losse ligging verwees men

hoogstens naar de bestrijding door Durand en Dutrochet.

Toen ik nu las, met welk een verwondering Wigand de juistheid

van Pinot's waariieuiiugen moest constateeren, deed ik de proeven

eens na. Ik aoihI, dal Pinot inderdaad gelijk had. De verklaring

der schijnbare physisehe tegenstrijdigheid is thans echter gemakkelijk

te geven ; een //levenskracht" is daarbij niet noodig.

'J J. Sachs, Geschichle der Botanik 1875. pag. 550,
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In ik' oiidoro lilonilimi' over geotrnpisclip vel•S(•lnjIlS(^lell sluit iiioii

(i|i /.(KI louoiis(rij(ii<i-c iiiceiiiiitieii o\'or Iiel indringen Itij i()ss(> ligging,

dal liel niisscliien iU(M ondieiistig is, de lilerainnr daai'ovor l)elvno|)|

samen Ir \ allen. |)aarna /,ai ik de Nci-scliilicnili' nieeningcii loelsen

aan de werkelijke \('i-i<'

Hiatoriscli Orerzicld.

()|> 23 Feln-iiari 1829 werd door Jut.ks Pinot een verhandeling

over liel indringen \an kieniwitriels in kwik ingezonden hij de

Parijseiie Academie \an Wetenseliap|)en. De Acadende henoemdc

een i'dnnnissic \an '.\ leden, (im deze verhandeling te onderzoeken.

FiNOT (k>ed zijne proexcn in den „jardin dn Roi" nog eens over,

in 't Itijzijn van twee dezer eonnni.ssieleden. Ook vertoonde hij voor

één li<l der eonnnissie nog een nieuwe proef, om zijne eonclnsies

tegen mogelijke tegenwerpingen te beveiligen. In een hriel' aan dt»

Academie van 27 Jnli 1829 gaf liij hiervan een besciirijving. Ver-

handeling en lirief schijnen niet gedrukt te zijn. Pinot pui)liceerde

echter een knrl \erslag \an zijn eerste Aerhandeling, Iegelijk niet

een uillreksel uil zijn brief over de nieuwe proef, in de Revue

liibliographique \;ui .luli |1S29 ').

^'olg•ells dit verslag riciille hij zijne proeven aldus in: Een bakje,

18 niAI. iliep en 10 niM. iireed, werd gevuld met kwik en op hel

kwik een dun laagje water gegoten. Het bakje stond in een scliolellje

mei water, en hiero\er werd een kleine klok gezel. Zaden \an

Ijallivrus odoralus, geweekt in watei-, werden ojt het kwik geplaalsl

niel ^\v\\ navel naar hel kwikop|(ervlak toe.

De walerlaag op hel kwik was voldoende (un de kienung Ie

onderhouden, maar was toch zoo dun mogelijk om hel i-ollen ^Vn-

zaïleii niet in de hand Ie werken, lüj de kieming drongen nu de

worteltjes der los liggende Lathy ruszaden tot een vrij aair/.ieidijke

diepte in hel kwik zonder hel zaadje ondioog te lichten. Ook met

1) Revue Bibliograpliiiiur imiir sci'vir ile cMimitléiiR'nt aux Aiinales des scienees

iialuirllcs; par M. M. Aiiddiiiii, Ad. lirdiii^niart et Dumas. Ar.née 1829 page 94— 96.

Dcy.e Üevue I3ii)li<)yiaplii(pie is sleclits in de jaren 1829, IS.SO en 1831 ver-

sciienen. Hij vek' exemplaren is elk der 3 jaarji-angen gebonden in éin der 3 deelen,

die jaarlijlcs van de Annales des scienees naturelles verschenen. Daar zij echter

een afzonderlijke pagineering hebben, kan men bij citeering niet vol.'taan mei hel

noemen van bladzijde en deel der Aiin. d. se. nal., zooals Hofmeister (1800),

CiESiELKi (1872) en anderen doen. A. P. De C.^ndolle noeml in zijn Physiologie

végétale 11. pag. 828 nool (1) deze Revue Rihl. verkeerdelijk: Ann. se. nal.. Buil.,

helwelk verwarring kan doen onstaan niet hel „Bulletin des scienees naturelles

et de geologie", dal van 1824 ('1". 1) tot 1831 (T. XXVIl) verschenen is.
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andere soorten zaad geluklc de proef; de indringing bedroeg soms

meer dan 8 of 10 mM. Werd liet opgroeiende stengeifje echter met

een dropje zwavclznnr gedood, dan kwam het worteltje bovendrijven.

Om te ondei-zoeken, in hoeverre het gewicht van het zaad en

de adhaesie aan het \'Ochtige kwikoppervlak de oorzaak van dit

indruigen kon zijn, l)edacht Pixot nog de volgende proef, be-

schreven in hot iiillreksel van zijn l)i-iof. Een zilveren naald hing

in zijn midden zeer beweeglijk oj) een as. Aan het ecne niteinde

werd een kiemend Lathyrnszaad gestoken, aan het andere einde een

versehnifbaar 'wasbollelje, dat jnist e\enAvicht met het zaadje maakte.

Het zaad hing omstreeks 2 m.M. hoven een \dclitig kwikoppervlak,

een klokje hield \veder de Inclit \'Ochtig. Het kiemen ging nu wat

langzamer, maar het worteltje bereikte toch het kwikopperxlak

;

vervolgens drong het als bij de los liggende zaden in iiel kwik,

zonder het l)alansarmpje omhoog te stnwen. \oor deze proef was

Lathvrns gekozen, omdat bij dit zaad de zaadlobben niet nitgroeien.

Hel gewicht kon het indringen iiiel bewerken, daar het wasbolletje

er evenwicht mee maakte; en e\enmin de adhaesie van zaadlobben

en kwik, daar dezen elkaar niet raakten.

PiNOT gaf de feiten, zooals hij ze waarnam; aan een verklaring

zeide hij, zich niet te willen wagen. Dat hij er echter wel niet

afkeerig van zou geweest zijn, de levenskracht daarbij te gebruiken,

bleek uit zijn mededeeling . over het zwavelzuur: zoodra hij 't

kiemplaiitje daarmee doodde, kwam het wortelljc aan de opp(n'\lakte

van het kwik drijven.

PiNOT deelde zijn (nitdekking nog mede aan de ,/Sociélé de

Pharmacie de Paris," die een uittreksel van zijn brief gaf in het

Bulletin harer werkzaamheden in de zitting van 15 Augustus 1829 ').

Hetzelfde bericht staat in Flora van dal jaar '), in hel K(nul>ui'uh

new philos. .lournal ') en in Annalen der (Tewachskunde \).

Deze publicatie's trokken algemeen de aandacht : L". omdat ei-

uil l)leek, dal worlels met groote kracht naar lieneden groeien, en

2". omdat onverklaard i)ieef, hoe de zaden een steunpunt vonden

tegen de opwaarlsche persing \an hel k\vik. l'erwijl het laatste de

landgenooten meer bezig hield, werden eenige Ituileidanders vooral

getroffen door het eerste. Zoo deed ('laas Müi.dkr te Franeker de

nroe\eu ua, en gaf een verlaliiui- \aii Pinot's bcriehl uil de Revue

') Journal de Pharmacie et des sciences accessoires, T. XV 1829 pag. 490—491.

-) Fbia oder Botnnisclie Zeilung, XII"'''' .labrgaiig Zwciter Band 1829 pag.

687-G8S.

^) Tlii' Eiliul)iirgh New Pliilosophiral .Idiinial, .liily— ("Ictolier 1829 pag. 376—377.
*) Annalen dor Gewiicliskunde, Bd. iV pag. 407—408.
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l)ibliograi)lii(|ue tejiclijk uiel de hc.solirij\iiig \an /.ijii (Mgoii proeven

in liet najaar van 1829 ').

Hij nam ,/liierglaasjes" van ruim 5 cM. middellijn (MuLDKR spreekt

van //N. duimen", d. z. nieuwe duini'^n of centinietei-s) en vulde ze

4 cM. Iioog met kwik, waarof) een laagje water lag met duiveboonen

(//Vioia f'al)a minima") en iiuekweit. T)e boekweil wortels drongen niet

in het kwik, zij l)ieven een maand lang over de oppervlakte voort-

kruipen. Toen de duiveboonen slengeltjes van 2 cM. lang hadden,

zaten er 5 met de wortels in 't kwik; de rest lag ei- o]t, maar had

er toch blijkl)aar wel in gezeten.

Om het omkantelen nu te \-ooi'komen, werden eenige der kiem-

planten \au Vicia met rechte wortels uitgezocht en met den wortel

gestoken door gaten van een platte duinie kurk, die op het water

boven het kwik dreef. Vooral tusschen den glaswand en het kwik

zag hij nu het indringen van bijwoi'teis.

Zijn conchisie is, „dat deze proeven een nieuw bewijs opleveren,

dat de ingeschapene neiging van den wortel, om in eene richting-

van boven naar beneden te groeien, als eene levenswerking, van

inwendige kracht afhankelijk, te beschouwen is, die door uitwendige

omslaiuligheden wel belemmerd, gewijzigd, ja l)ijna onkenbaar ge-

maakt, maar geenszins weggenomen of vernietigd kan worden." ")

MuLDEU denkt alleen aan de kracht, waarmee de wortels omlaag

groeien. De physische paradox ontsnapt aan zijn aandacht, ofschoon

Pinot's pi'oef met de zilveren naald daar juist den nadruk op legde.

Door het gebruiken van groote zaden, oude uitgegroeide kiemplanten

en een kurkschijf liel)hen zijne proeven dan ook slechts een opper-

vlakkige overeeidcomst met die van Pinot. Een kort verslag van

Mn/)Ki{'s proeven door ('. Morrkn w ei'd opgenomen in de Revue

Hiiiliograpliique ''')
; ook in Linnaea staat een uittreksel van zijn stuk. ")

H. R. GoKiTKKT te Breslau deed evenals Milder de proeven na,

toen hij in Froiukp's Nolizen fiir Natur- und lieilkunde Nr. 530

Aug. 1821) pag. 154 een !)ericht las over Pinot's proeven. Hij beschreef

zijne proeven in een stuk, getiteld ,/Ueber das Keinien der Samen

auf Quecksilber" '^). Goepi'ert nam erwten en haver ; alleen de hoofd-

wortels der erwten maakten een kleinen indruk in het kwik, de

') Bijdragen lot de nalLUirkundigo Wotensehappen, vorzameld door H. C. van

Hall, W. Vrolik en G. J. Mulder. Vierde deel 1829 pag. 428—437.

2) 1. c. pag. 436.

3; Revue Bil)liograplii(|uo. Dec. 1830, pag. 129—130.

*) Liiuiaea Bd. 5, pag. 191 van het „Lituralur-Bericlit".

") Verhandluiigen des Vereins zur Beföiderung des Gartenbaues, Vil"'' Band

1831, pag. 204-i2üü.



( 275
)

overige wortels kropen o\'er 't opper\ lak. Beier dan met Pinot's

zilveren balansje wilde hij nu de zwaarte van 't zaad elimineeren,

door ile zaden te leggen in gaten van een houten ki-uis, dat boven

't kwik in een spits toeloojiend glas geklemd was. Hij lette dus

evenmin als Mulder op de physisehe paradox van PixoT, want de

wrijving van het zaad in de gaten van 't houten kruis ging nu de

opwaartsche persing van 't kwik tegen. Zelfs uerkte Goeppert met

een Hvacinthenbol

!

Boven werd reeds gezegd, dat in Frankrijk juist het los liggen der

zaden de aandacht trok, omdat het een steun voor de //levenskracht"

scheen te leveren. Door Dutrochet Avas de groote strijd hiei-tegen

aangebonden, en deze was er dus direct op uit, het gevaar af te

wenden. Hij deed Pinot's proeven na en kreeg een negatief resultaat.

Daarop deelde hij op 16 November 1829 het volgende mee aan de

Académie des sciences, Avaarvan hij correspondeerend lid was. ^)

,/Par les journaux et particulièrement par les Annales d'expériences

présentées a 1'Académie" ') had hij vernomen, dat plantenwortels

dieper in kwik zouden dringen dan met hun zwaarte overeenkwam,

dus door een physiologische werking. Hij deed deze proeven met

zorg na, maar kreeg \'olstrekt niet het resultaat van den schrijver.

Nooit ging het worteltje dieper dan met het gewicht overeenkwam

;

en als het na een paar dagen zwart werd en stierf, kwam het

ook niet boven drijven. De schrijver moest zich totaal vergist

hebben; er viel niets toe te schrijven aan een physiologische of vitale

werking.

In deze vergadering der Académie deelde Mirbel mede, dal de

commissie van onderzoek de proeven ook had nagedaan, doch daarbij

hetzelfde resultaat kreeg als Dütrochet *). Deze verklaring is in

strijd met wat PtNOT van de commissarissen gezegd had in zijn l)rief

') Revue Bibliographique. Dec. 1829, pag. 14G— 147.

5) Een tijdschrift van dien naam is mij niet bekend. Eerst in 1835 is de Académie

begonnen, de verslagen van hare zittingen te drukken, d. z. de Gompies Rendus

hebdomadaires des séances de rAcadéniie des Sciences. Van hare Verhandelingen,

getiteld „Mémoires de {'Académie des Sciences de l'lnslilut de France"', is de nieuwe

serie reeds in 1818 begonnen, maar daarin komen volstrekt niet alle ingekomen

Mémoires voor. Van sommige jaren staal er een verslag van de werkzaamheden

der Académie in; in dl. XI 1832 staal het verslag over 1828, in dl. XVI 1838

het verslag van 1830 en 1831, maar juist van een verslag over 1829 is in de

tusschenliggende deelen niets te vinden Toch leest men in de „Analyse des Iravaux

de l'Académie pendant l'année 1831" in Tomé XVI 1838, pag. CGI: „Dansl'ana-

lyse des travaux de 1829, on a déja donné une description . . .", waaruit zou vol-

gen, dat bet verslag van 1829 wèl verschenen was.

3) Revue Bibl. Déc. 1829 pag. 147.
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aan de Acadóinie van 27 .liili 1829. Odk licct'l <lo commissie nóén

gosclircven verslatj' nifgeliniciil ').

PiTiiociiKT was i)lijivltaar ,a-een oni)ovoor()(inlcc|(| w aarniMiiei', loon

iiij I'inot's jtroeveii iiei-liaaide. Zij wai'cn lasliL>- vooi- de nii'iiwe

riclidnii', waarvan liij een Itaanlii-ekei' was.

Ken lielanuTijk deid der waarneniinf>-en \an Ditüociikt op \'er-

sciiilieiid u-eliied is lalcr \alscli o-phieken. En liij al den lol', dien

.Sachs Ikmii tei'echt geeft, voejit hij er loeli hij, dal Ditkoc iikt //sich

oCt dnrcii seine eiiienen Yornriheile leirren lies/-'" ").

Onderwijl l>loel' ile kwestie oni)eslist, want Dutuociikt gal' slechis

een nul keiiniiig, geen verklaring. Op 9 Dee. 1829 las liij zijn herichl

nog voor in de Soeiélé de I'hai'niacie de 1'ai-is ").

In 18.'^2 verscheen de l'hysiologie végélale van A. P. dk Candom.k,

die een koi'le l)esclirij\ing gaf van de proeven \an l'iNf)T en Milder ').

Ten onreeiiie nieend(^ hij, dat Pinot de zaïlen lixeerde, want diens

y,il\-ereii naald was een beweeglijk h.alansje. Uil A!ri,ni'',i;'s proex-en

Irok iiij "l liesliiil, dal de wortels door hun „s|ijrh(M(|" jn 'i kwik
droiiu'en: de teere hoekweilworltdijes \\ai-en dan niel slijf genoeg

om in Ie dringen. Tegenover een indringen hij ios^e ligging stelde

hij de nnlkemiing van Di'i'Hdi hkt.

Verschillende Jeerhoeken nil dien lijd, zooals van l>isc:HOFr, Lindlky,

Trkviranus en Meykn, vermeldden niels over de proeven met kwik.

DuTiioenET zelf sprak ei' ook in 'I geheel niet over in zijn Mémoii-es

ponr ser\ir a Ihisloire analonuipie el pliysiologi(pie des végélanx

et des animan.x, 1887. '

Op 27 Mei 1844 echlei' werd door Payer een stnk hij de Académie

ingezonden, getiteld /,Mémoire snr la tendance des racines a s'enfoncer

dans la lei-re, et snr iein- l'orce de j)énétralion". Hierin beschreef

hij zijne j)roeven, die de waarnemingen van PiNOT schenen te be-

vcsligen. De verhandeling zelf schijnt weer niet gedrnkt te zijn;

een nittreksel gaf Paykr echter in de Comptes rendns ''), terwijl een

1) Comtes rendns T. XX 1840 pag. 1258.

-) Sachs, Geschichte der Botaiiik 1875 pag. 555.

^) .lournal de Pha'macic Tomé XVI 1830 pag. 28.

*) A. P. DE Caxdolle. Phy-siologie végélale Tomé 11 1832 pag. 827—828.

") Comptes rendus. Tomé XVIII. 1844. pag. 993—995. Hofmeister geeft pag. 933
op in plaats van pag. 993 ; men vindt deze fout in de volg'ende stukken

:

HoKMEisTER, Ber. der kön. Sachs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig XII 1860 pag. 203.

HoK.MEisTER, Pringsh. Jahih. III 1SÜ3 pag. 105.

HoFMELSTER, Die Lehre voii dor Pflanzenzelle 1867 pag. 284.

A. B. Frank, Beitrage zur Pflanzcnpliysiologie, 1868 pag. 22.

Th. Ciesielki, in Colin's Beitriige zur Biologie der Pflanzen I, 2 1872 pag. II.

A. ScHOBER, Die Ansiiliauungen über den Geotropismus der Pflanzen soit Kniglit,

1899 pag. y.
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uitvoerig' rapport er over voorivoiiU ia de Comptes rendus van

1845 ').

Payer construeerde een toestel om de diepte te bei)alen, waartoe

een kiemwortel in het kwik kon di-ingen. Daarvoor nam hij kwik-

lagen van willekeurige dikte, van onder begrensd door een water-

laag. In een glazen bakje werden namelijk een of meer platinagaasjes

horizontaal bevestigd, waarop een lapje tulle of katoen werd gelegd.

Het bakje werd tot het lapje gevuld met water; bij sonnnige proeven

was er olie of slechts lucht in ; daarna werd het kwik op het lapje

gegoten. De spannijig van liet benedenste k\\ikopj)er\]ak \\as groot

genoeg, tial het kwik niet door de mazen geperst werd.

Payer liet nu zaden van verschillende soort kiemen in de water-

laag op het kwik. Straks zal blijken, dat hij de zaden daarl)ij

eenigszins bevestigde. Van sonnnige zag hij de wortels door een

kwiklaag yan zelfs 2 cM. dikte dringen en in de onderliggende water-

laag te voorschijn treden. Yan andere zaden ble\en de A\ortels over

het kwik kruipen, van ]iog andere drongen ze slechts eenige milli-

meters in. Payer liesluit hieruit, dat de wortels een verschillende

//indringingskracht" bezitten, die niet afhangt van verschillen in

gewicht, stijflieid of grootte. Het gewicht kan de oorzaak niet zijn:

want als men de wortels uit het kwik neemt, zinken ze niet weer

in. Zij blijven drijven en alleen het groeiende deel kan weer in-

dringen. Stijfheidsverschillen, kunnen het onderscheid niet vei-oorzaken,

evenmin als verschillen in grootte. Want \\<irtels van sterkei-s

(Lepidium sativum) dringen wèl, die van boekweit niét in, hoewel

de laatsten grooter, stijver en zwaarder zijn dan de eersten.

Yan de commissie, die verslag moest uitbrengen over deze \er-

handeling van Payer, was Dutrochet (sinds 1831 gewoon lid (Kr

Académie) rapporteur. Het verslag bleef een tijdlang uit en onderwijl

leverde Dirand op 24 Maart 1845, d. i. bijna een jaar later, een

verhandeling in bij de Académie, waarin hij de tegenstrijdige meeningen

tot overeenstemming meende te kiiiincii lirengen. Dira.nd zegt in het

uittreksel van zijn „Mémoire sur uu fait singulier de la plnsiologie

des racines" ^) o. a. het volgende o\er de proeven xan Pinot, Mi lder

en Payer : ,/J"avais toujours vu la, au contraire, une de ces expé-

riences trop légèrement faites et illégitimement imposées a la science,

dont elles fausseiit i>n jiaralysent les indiiclioiis : nu fait a rayerdes

catalogues physiohigiipies." Hij wil die proeven daarom overdoen en

er de normale \erklaring \an ge^cn. Tusschen bevestigde en los

1) Comptes rendus Tomé XX 18i.") pag. 1207—1268.

•) Gompies rendus Tonie XX 1843 pag. 8(31— 8G2.
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liggende zudoii niaakl hij helHioilijk oiidei-sciieid. Hij geefl liet volgende

overzicht van de gevallen, die zich kunnen voordoen.

i". Het zaad is boven iicl k\\ ik licvcsligd ; dan dringt de wortel

htodrecht in het kwik, lol meer dan 4 cM. diep.

2°. Het zaad ligt lo.s. Hieronder 2 gevallen :

.1. Het bereikt den rand van het kwikoppervlak ; dan diingt de

wortel IusscIkmi kwik en glas, vastgehouden door den zijdelingischen

drnk van het kwik.

li. }let Idijl'l middeno]). Hieronder weer 2 gevallen:

a. Hel kwil<o[ii»ervlak blijft zuiver; dan zinkt de wortel niel

(.iiepei' in dan met het gewicht overeenkonil.

I). Er V(irm1 zich een resistent buigliaar laagje d]) hel kwik uit

de oplosbare sloH'eii \iu\ 'I zaad, die bij verdamping \an het water

op "l k\\ ik arhierbbjxen ; dan kan de woi-lel imlringen, daar dit

laagje IkH zaad vastkleeft en tixeert.

Het geval (/ deed zich voor bij de jiroeveu vau DuTUOonF.T en bij

die van de commissie voor de verliandeliug van Pinot; het geval h

bij Pinot en ÏMlldei!. lïij Muldek drong boekweit niet in, omdat

deze weinig of geen oplosbare stoffen aan het water meedeelde. Zoo

bi-engt DuuAND alle gevallen van een indringen boven het gewicht

terug tot het eerstgenoemde geval, de bevestiging der zaden.

Hlijkens het Rappoit van Dutrochet spreekt Durand nog van ,/nne

adhérenee capillaire entre la graine et la sui'face dn mereure," ')

die aan het zaadje eenigen steun geeft bij het indringen van den

kiemwortel, als het walerlaagje bijna verdami)t is. 't Is niet duidelijk,

of hij hiermee het verdwijnende waterlaagje bedoelt, dan wel het

resistente laagje, dat hij even later tot verklaring gebruikt van het

geval onder h.

Op 28 April 1845, een maand later dus, verscheen één rapport

over de verhandelingen van Payer en Dlhand gezamenlijk; Dutrochet

was rapporteur. ') 't Was ondertnsschen gebleken, dat Payer niet

duidelijk het \erschil had gevoeld tusschen kiemproeven oj) kwik
met los liggende zaden en met ten deele gefixeerde zaden. Hij had

nl. in zijn Mémoire niet vernield, dat zijne kiemwortels door gaatjes

in een knrklamel waren gestoken of in een laagje watten lagen ;

pas later, oj) 15 Ajiril 1845, had hij dit aan de .commissie verklaard.

Payer verklaarde bovendien, dat hij het wooixl (,indringingskracht"

slechts in een oiipervlakkige beteekenis gebruikte, en dus niet aan

een speciale levenskracht daciit.

Over Payer's proeven behoefde men dus niet meer ongerust te

1) Gompies rendus Tomé XX f845 pag. fi2(J3.

2) Gompies rendus Tomé XX 1845 pag. 1257—1268.
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zijn, vooral niet nn Di-rand een uitleg had gegeven aan de proeven

van PiNOT. Daar toeli zou het kieniplantje vastgeplakt geweest zijn,

doordat een kleefpleister ontstond uit oplosbare stotfen xim het

zaad met k^vik. In zijn ra])port zegt Dutroohet ') : „La couche

dont il est ici question est une niixtion avec Ie mercure des sub-

stances organiques qui ont été dissoutes dans l'eau." „Telle est,

selon M. Dirand, la cause de la pénétration de la i-adicule dans Ie

mercure lorsque la graine est déposée sur la surface de ce métal

couvert d'un peu d'eau; il faut qiie la graine soit agglutinée a la

surface de ce métal par Ie nioyen d'un enduit qui s'v forme pour

<pie cette pénétration ait lieu. Lorsque Ie mercure conserve son

poli, les radicules ne s'y enfoncent jamais au dela de ce qui est

déterminé par la pesanteur des graines."

Zoo was de paradox onder de iiekende natuiu'wetten teruggebracht.

De zaak scheen voorgoed van de baan, toen in 1854 nog één-

maal een onderzoeker de waarnemingen van Pixot bevestigde.

Albert AVigand te i\Iarbui-g schreef in zijne „Hotanische Unter-

suchungen" een hoofdstuk, getiteld „Versuche über das Richtungs-

gesetz der Pflanze beim Keimen" ^). Daarin noemde hij de proeven

xan PiNOT, JMiLDER en Dctrochet, zonder de literatuur over dit

onderwerp te citecren. Hij zeide, dat Pinot en Mulder de zaden

bevestigden, dat Dutrochet daarentegen de zaden los liet liggen en

toen ook een negatief resultaat kreeg '). Blijkbaar nam hij deze

\erkeerde meening omtrent Pinot over uit Röper's vertaling \an

De Cax'dolle's Physiologie \'égétale.

Wigand durfde nauwelijks bekennen, dat hij ook zaden los op

liet kwik had laten kiemen, zoo zeer was hij overtuigd van de

onmogelijkheid \an het welslagen der proef '). Maar het resultaat

was ontwijfelbaar, vandaar dal hij toch zijne proeven beschreef.

De kiemplanten groeiden in een zeer dunne Avaterlaag op het

kwik, of op droog kwik in een mei waterdamp verzadigde atmosfeer.

Sommige wortels drongen tot A „ZoU" *) diep loodrecht in het kwik.

Andere groeiden scheef in het kwik, of eerst loodrecht en dan

meer horizontaal, of de s[)its kwam weer bo\ en het kwik uitsteken,

of zij groeiden eerst horizontaiil on dan iDndrpclit ei- in. Een groot

1) Idem pag. 1264.

^) Botanische Untersucluingen von Dk. Albert Wig.'^xd, Braiinschweig 1854

pag. 131— IGG.

*) Idem pag. 136.

') Idem pag. 137.

6) 12 Linien = 1 Zoll = 27,075 inM.
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aantal wortels blovoii over het o|i|iei\ lak voortkruipeii. Til lie

kwik fi'etrokkeii kieiiii)laiitjes kon men lol dezelfde die|ite er weder

in zetten. Lanji's den ulaswand drongen steeds vele wortels in.

A'oor zaïlen, die minder groot waren dnw iKKUicn, kwam het

gewichl nauwelijks in aanmerking vo(ir hel iii(h-ingen; een sterkers-

zaadje maakte iiijna geen indruk in hd kwik en toch drong de

wortel vrij diep in het kwik. Ook was de oorzaak idet Ie zoeken

in een grootere adhaesie van zaden en kwik dooi- de uilscheidiji"-

\an hc|iaal(h' slollrii. AN'ci kl(>efde er \aak l<wil< aan (h' worteltjes,

docli all(H>n aan oude ster\en(k', niel aan IVisschc gi-oficndo in het

kwik gedrongen wortels.

WiGAND gaf dus geen \(M-klaring. ilcl sclieen iicm „ein his jetzt

ungelöstes nicelianisehes l'ai-adoxon, nichl minder ais Minichhansen,

der sieh und sein Pferd an seineni eigenen Zopfe aus dem Snmpfe

zieht" ').

Hij verwaide eclHcr geheel de kraeiit, waarmee de wortel indrong

vu i\v oorzaak, dal hel kiemplantje niet uit liel kwik gekanteld

weril. WanI liel indringen van kieniwortels in een vasten bodem

vond hij e\en ou\erkiaariiaar, lioewel hier ^'an opwaartsehe persing

geen sprake was.

Aan deze waai'uemingen is later geen aandacht geschonken; ook

niet door licii, die wèl allerlei andei'e pinden uit dit hoofdstuk van

WlGANi) cileerden. Alen meende te kunnen xolslaan met \er\\ ijzing

naar de weerlegging van DriiAXD en Dituociiet in 1(S45. Zoo schreef

HoKMKisTKu in 18G0''): //PiNOT und Payku sind l)ereits 1845 durcli

DuRANi) und DuTifOCHKT so griuidlich widerlegt, die Ursachen der

Tauschnngen jenei sind so vollstandig anfgedeckt xvorden, dass die

ausfiihrliclic .Millheilung \'on uur selhsl idier diesen Gegenstand

angestelller lieohachlungen kaum noch ncithig ist". '). IIofmeister

kreeg hetzelfde resultaat als Dukand en Dutrochet : indringing door

het gewichl, of doordat de kiemplanf door uitgelot)gile stoffen aan

het kwik was geplakt.

Sachs schreef in 18(j5 : l)io an sicli schon unglaid)licli klingenden

Angaben Pinot's und Payek's über das tiefe Eindringen dei- Wurzeln in

Qnccksilber, wurden schon durch Durand und Ditrochet widerlegt." ^)

1) 1. c. pag. 140.

-) W. HoFJU'isTER, Uebor die durch die Scliwcrkraft bestimmten Richtungen

von Pflanzontheilen, in Bericlite über die Verliandluiigen der kon. Sachs. Ges. der

Wiss. zu Leipzig, Malhcmatisch-Physische Classe, Xllter Band 1860, pag. 175—213.

Hetzelfde stuk in Pringsheim's Jalubiicher für wiss. Bolanik lü 1803 pag. 77— 114.

s)
1. c. pag. 203 rcsp. pag. lO.j.

•') J. Sachs. Handbuch dei- Experimental-Physiologie der Pflanzen, 1865, pag. 104,
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Iii 18G7 solireef Hofmeister, dat hel iiKlriiigen van groeiende wortels

in kwik bij Pinot en Payer veroorzaakt werd door de strekking

van het hvpocotyle lid, „wie bereits Dirand nnd Dutrochet erschop-

fend gezeigt liaben." ']

Kiemproeven op k\vik kwamen in do volgende jaren nn zeer aan

de orde, ter bestrijding van Hofmeister's theorie der positieve geotro-

pie. Deze ging namelijk evenals de theorie van Knight nit van de

stelling, dat de worteltop een plastische geaardheid had, en daarvoor

was het indringen van kiemwortels in kwik geen aangenaam feit.

Zoo ontstond de felle strijd tnsschen Hofmeister en Frank, ") waarbij

zich de stidvken van X. J. C. Muller "), N. Speschnefp '), Th. Cie-

sielki ^), Sachs *), Saposhxikow ") en Wachtel ^) aanslniten. Frank

nam evenals Wigand van De Candolle ') w-eer de verkeerde meening

over, dat Pinot zijne zaden l)e\estigde ") en sloot zich overigens

geheel bij Dlrand en Dutrochet aan' '). Met de los liggende zaden

bemoeide niemand hnnner zich ; evenmin vindt men er iets over in

de latere leer- en handboeken. In 1899 gaf Dr. A. Schober een

geschiedkundig oxerzicht der hypothesen over de geotropie, A\aarin

hij ook de kiemproeven op kwik behandelt ^'). Over los liggende

zaden wordt daar echter niet uitgeweid.

Verklai'buj van Iwf Vfi'scli.ijuscl.

Het indringen der wortels \;\n \olkomen los liggende zaden in

kwik is slechts door Aveinige onderzoekers geconstateerd. I51ijkens

het voorgaande historisch overzicht geschiedde dit alleen door Pinot

en Wigand.

Mulder, Goeppert en Payer gaven steun aan het zaad, door de

kiemwortels te steken tloor gaten in een kurkplaat (Mulder en Payer),

in een houten kruis (Goeppert), of door de zaden iu of op een watte-

1) W. Hofmeister. Die Lehre voii der Pllanzünzülle, 1807, pag. 283 Anm. 4.

2) Bot. Ztg. 1868 en 1869.

3) Bot. Ztg. 18(59, 1870 en 1871.

*) Bot. Ztg. 1870.

6) Gohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzeu I, 2 1872.

6) Arb. des bot. hist. in Würzburg I, 3 1873.

I) Referaat in Bot. Jahresbeiicht XV, 1 1887; minder uitvoerig in Bot. Gentral-

blatt Band 33, 1888.

8) Bot. Cenlralblatt Band 63, 1895.

9) Physiologie végétale II, 1832, pag. 82.

10) Beitrage zur Pflanzenphysiologie, Leipzig 1868, pag. 5.

II) Idem pag. 22.

12) Die Anschauungen iiber den Geolropismus dei- Pflanzen seit Knight. Ham-
burg 1899. pag. 9 en 18.
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prop (e jilaatsoii (Paykk). Hierdoor werd de wrijving l)ij t»pwaarts('lie

Ixnveiiiiij^ \eriiieerderd eii werden de verlioudiiigeii aan de o])per-

vlaktc van kwik en water gewijzigd, zoodal een nitlieli(en door de

opvvaartsclic persing nunder spoedig plaals liad.

Ik deed de |)roeven dns over, zoouLs I'inot en Wigam) ze gedaan

hadden. Hoewel Wkjanü geen maten opgeeft, is nit zijn heselirijving

toch te zien, dal hij niet znlke kleine hakjes niet kwik gehrnikte

als PiNOT, die ze sleclits onistreeivs 1 cM. hrccd nam. ik nam chis

eerst rechthoekige ghizen bakj(>s van 4 clAl. breed en kristalhseer-

schalen van 10 cM. doorsnede, die omstreeks 2 cM. hoog met kwik

werden gevnld.

Oj) iu'l dnigc ivwik moesl ik \iij veel water gieten, voor (Hl er

zich geiieel over verspreidde; daarna werd niet een j)ipel zooveel

teriiggezogen, dat slechts een zéér dun laagje overbleef. In dit water

werden de geweekte of droge zaden gelegd. De zaden moesten voor

een groot deel boven de waterlaag uitsteken; Avas deze te dik, dan

gingen zij rotten en schimmelen, \ooral als de temperatuur wat hoog

Avas zooals in een broeikas. De bakjes werden met een glasplaat

bedekt of onder een klok gezet om sterke verdamping tegen te gaan.

Bij \-ooi'kenr werd gedestilleenl water gebruikt.

De gebruikte zaadsoorten waren : erwt (Pisum sativum), sterkers

(Ije])idium sativum), tarwe (Triticum vnlgarc), boekweit (Polygonum

Fago|)vrum) en f.athyrus odoralus. Het spoedigst groeide sterkers,

zoodat ik hiermede in korten tijd eenige proeven na elkaar kon nemen.

De meeste wortels kropen o\'er de oppervlakte van het kwik of

drongen er slechts met hun uitersten top in. Soms was echter een

worteltje tot een vrij aanzienlijke die[)te in het kwik gedrongen. Zoo

was o[) i!) Febi'uari JOOO Aan een sterkerszaadje de wortel A'an

2 dagen oud 7 niM. lang, waarvan zich 3 inM. in het kwik bevond.

()|t 17 Maart I9()() Avaien meerdere kieinwortels van sterkers na

3 dagen 4 a (> ml\l. loodrecht in het kAvik gedrongen ; van een erAvt

beA'ond zich de wortel 5 mM. in 't kwik. Op 23 Maart JOOO zaten

na 3 dagen weer eenige Avorlels A'an sterkers 5 mM. in hel kwik.

De in het kwik gedrongen wortels AAaren meestal onmiddellijk bij

hun kieming naar beneden gericht, zoodat slechts een kort stuk

boven het kAvik uitstak. Soms echter waren sterkersworteltjes, na

omstreeks een cM. ziJAvaarts gegroeid te zijn, nog 4 niM. met hun

top in het kwik gedrongen.

Bij tarwe kropen de drie biJAvortels over het kwik, zelden diong

een top een eindweegs in. BoekweitAvortels zag ik niet indringen.

Lathyrus soms 5 tot 7 m.M..

Bij den verderen groei vielen de in het kwik gedrongen plantjes
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om en werden nit liet kwik ticlii-iit, zooals dit bij de groote meerder-

heid der kiemplantjes \an 't beuiii af aan geschiedde. De proeven

liepen dus spoedig af. Paanhior leverde het later optredende zwart-

worden en sterven der wortelljos en het rotten en schimmelen der

zaden weinig liezwarcn op. Hel kwik moest echter volkomen zuiver

ziju, anders staakten de worteltjes te spoedig iiun groei en werden

liruin. De zuivering geschiedde met verdund salpeterzuur.

Bij deze proeven waren sommige wortels zoo die[) in het kwik

gedrongen, dat het door 't gewicht alleen der kiemplantjes niet ver-

klaard kon worden. Zoo diep als bij Wigand gingen mijne wortel-

tjes echter niet. Het bleek nu al spoedig, door welke omstandigheden

de in het kwik gedrongen kiemplantjes zich onderscheidden \an do

andere. Zij lagen nl. niet geheel \rij, maai- tegen een ander zaadje

aan; rondom en tusschen beide zaadjes was het water capillair opge-

stegen en gaf door de spanning van zijn concave oppervlak eenige

bevestiging aan het zaad. De moleculaire krachten \an het water

boden dus een Aveersland tegen ile opwaartsche persing van het kwik.

Di'RAND berekende, met welke kracht kiemplantjes van Lathykus

odoratus door 't kwik omhoog werden geperst Voor een cylindrisch

worteltje van — m. U. doorsnede bedroeg de kracht [ler m. M.

lengte .-r ( — ) X ^'^''^ ^= '^ ni.G.; bij een lengte van 20 m.M. dus

120 m.G.

Men kan het volume der worteltjes bij lieuadering bepalen uit de

lengte en de dikten op verschillende plaatsen; of door de afgesneden

worteltjes te wegen (het spec. gew. is omstreeks gelijk één). liet

diimier ^\orden van het worteltje naar den top maakt de inhouds-

berekening uit diktemetingen nogal onnauwkeurig. Voor appro.\ima-

tieve waarden coutroleeren de twee methoden elkaar echter voldoende.

^'oor worteltjes \'an Lathyrus \aii 5 tot 7 m.M. lengte \ond ik

volumina van 5 tot 8 m.M"; de opwaartsche persing in kwik is

dan 68 tot 109 m.G. De Lathjrusplanijes wogen omstreeks 200 m.G.

Sterkersworteltjes van 5 tot 9 m.M, hadden volumina \au 1

lol 2 m.M"; de opwaartsche persing is dan 14 tot 27 m.G. De

slerkers|)lanljes wt)gen, \-ooi(lal de gezwollen zaadliuid nog afge-

vallen was, omstreeks 17 m.G.; na het afvallen 8 m.G. ^)

De gewichten der [ilanijes worden echter aanzienlijk venniuderd,

doordal zij iu hel waler liiiiicii met deeleu, die \eel \ (iluiuineuzer

') De iifgevallen zaaiUiuid weegt aUeeii omstreeks Ui iii.t;.. lilijkliaai- doordat

iiij dan met capillair vaslgelionden water gevuld is.

19

Verslagen der Ai'deeling Natuurk. Dl. XII. A". 1'JÜ3,4.
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/ijii (iaii licl worleltje. x\l.s men de opwaartsclie persing van het

\vaterlaa;^je (!• aClrckl, lilijl'l liet üewiclil over, dal niel de ()i)\vaai'(sclie

persing van lid kwik vergeleken moei worden, lüj ljalli\ius /al dit

gewiclit dan mig wel de o\ci-liand licliondeii. Hij slerkers eeliter

is er een meer of minder grüol tekort. \()or de diepere inzinkingen

van Wi(i.\ND en 1'inot wordt dit tekort nog grooter, doeii het blijft

een klein bedrag, dat gemakkelijk door de moleenlaire kraehten

van het water geleverd kan woi-den. Als het kiemplantje over een

niterst kleinen afstand wordt opgeheven, moet het ojipervlak van

het capillair tegen het zaad opgestegen water langs den geheelen

omtrek vergroot worden. De capillair-constante van water is 8,8,

dns is daartoe voor eiken ni.M. van den omtrek van het opgestegen

water een kracht van 8,8 m.G. noodig.

Deze onitiek is bij het gezwollen zaad van sterkers 14 mM., bij

Lathyrns omstreeks '29 mM. lang, zoodat een kracht van meer dan

100 niG. \t)orlianden is om verschillen van opwaartsche persing en

gewield te compenseeren.

Daarvoor is echter noodig, dat het zaadje of plantje niet te ge-

makkelijk kan ondvantelen. Het omkantelen is een draaiing om een

horizontale as, waarbij het wafei'opper\ lak niet vergi'oot behoeft te

worden. De verticale component van de oppervlaktespaninng helpt

dus niet, om het ondcantelen en daardoor nitlrchten van het plantje

te \ooikomen. Dit draaien wordt bezwaarlijk gemaaktdoor capillaire

opstijging van hel water tnssclien tAvee dicht bijeen liggende kieiii-

plantjes, of tnsschen den glaswand en de kiemplant; dit water toch

heeft een meer horizontaal ojipervlak, dat bij 't kantelen vergroot

moet worden. Tegen den glaswand ziet men dan ook het vaakst de

wortels indringen, waarbij ook de wrijving tnsschen wand en wortel

door den eenzijdigen horizontalen drnk van het kwik hel indringen

vergemakkelijkt.

Hoe dnnner hét waterlaagje, des te dichter liggen de aangrijpings-

punten van oppervlaktespanning en opwaartsche persing bij elkaar,

des te korter is ook de hefboomsaiiii, waarmee een zijdelingsche

component van de o])waartsche [lersing op een ^vat schuin staanden

wortel werkt om het plantje om te kantelen. Bij een volkomen \rij

liggend zaad zal het indringen wel mogelijk zijn, maar er zal in 't

gunstigste geval slechts een labiele evenwichfstocstand bestaan. Het

indringen bij vrij liggende zaden blijft dus meestal nit, niet omdat

bij 't indringen van den Avortel de o])waartscIie persing het gewicht

van 't plantje spoedig overtreft, maar omdat door draaiing het plantje

wordt nitgekanteld.

PiNOT kreeg dadelijk zoo'n goed resultaat, omdat zijne kwikbakjes
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zoo klein waren, slechts 1 t-M. breed. Ik deed de proeven dus ook

op deze wijze na: Van een glazen buis van 1 cM. doorsnede werden

stukjes afgesneden en van onderen gesloten door een kurkje. Deze

bakjes werden niet kwik gexuld en in elk een geweekt zaadje van

I.allivrus of van sterkers gelegd niet zoo weinig mogelijk water. Het

capillair opgestegen water plakte nu het zaadje tegen den glaswand

en de wortel drong gemakkelijker in, omdat het kantelen nu veel

moeilijker ging. Als ik de zaden met het worteltje naar 't midden

van het bakje zette, groeide dit in 't kwik zelf omlaag, niet tussehcn

den glas\\and en het kwik.

PiNOT nam nog een afdoende maalivgel om het kantelen te beletten

en tegelijk het gewicht \an "t zaadje te elimineeren, nl. door de

boven beschreven proef met de zilveren naald. Ik deed deze proef

op de volgende wijze, zie lig. 1. Van aluminiumblik werd een plat

balan.sjukje gemaakt van 6^ cM. lengte, met een uitgedraaid koperen

dopje rustend op een stalen stift. Aan 't eene einde werd een

kiemend Lathyrnszaad gestoken, aan 't andere een stukje paraflïne

vastgesniolten dat evenwicht maakte met het zaad. Vlak onder het

zaad was een kwikbakje gezet met zéér weinig water op het kwik-

oppervlak. Door een t\\eede bakje, ge\iild met water, en door een

klokje over alles heen, werd de lucht vochtig gebonden. De wortel

drong na eenige dagen 7 mM. diep in het kwik door, zonder dat

het balansje omhoog ging. 'Door bij- en afsnielten werd het stukje

paraffine nu en dan weer in evenwicht gebracht met het groeiende

kiem[)lantje, nadat dit laatste met liltreerpapier was afgedroogd. De
opwaartsclie i)ersing van 't kwik, die meer dan 100 niG. beilroeg,

maakte nu evenwicht met de oppei'vlaktespanning van het capillair

opgestegen water. Zij kon zelfs nog heel wat grooter zijn, wam op

den anderen balansarm kon ik nog omstreeks 100 niG. gewicht

leggen bij het stukje paraffine, voordat lir-t plantje uit het kwik

werd gelicht.

We kunnen thans verklaren, hoe de verschillende onderzoekers

zulke volkomen tegenstrijdige bericlilen konden geven.

In de eerste plaats mogen we vertrouwen stellen in de resultaten

van PiNOT (1829). De beschrijving van zijne proeven geeft den

indruk, dat hij nauwkeurig waai-nam.

DuTuocHET (1829) heeft de proeven niet met zooveel volharding

nagedaan, als noodig is om een goed resultaat te krijgen.

De pi-oe\'en van Muloer (1829) waren te grof en \oor het

proltleem van PixoT waardeloos. Van GoKrPERT (1831) geldt hetzelfde.

I'ayki; (1844) gebruikte een l<urk|ilaat of een W£ittcpro|i op een

dikke waterlaag, zoodat de latere schrijvers ten onrechte altijd

19*
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PiNoT ('II l'wKii iii ('('Il adem iioeuieii. Zijn Iiommi Ih^si'Iii'cmmi proet"

iiici ('CM l<\\ikliia,ii' lin\('ii een walerlaiiu' is aardiii' licdaclil. Ik (leed

di(> na en livhniiklc ui'lal<t ijzerü.'aa-^ in pkinls \an ccii |iialiiiai;'aa''^Je.

])e woi'lcis (k'i' aan sjieldeii in kurken gcstoUen /.aden van Lathyrns

en Pliascoliis grocidcMi zeer IVaai docir hel Icwik heen in het water; zie

i'\<X. '2. Het kwik is in de liuunr ondiiideHjk door het lapje, dat op

iu'l Li'aas Hul. llci kipje wci'd naniclijk luimen licl .^lazen liakje

(uniaag geduwd, oiii (k' aan spelden gestoken zaden Ie laten zien.

I'aykh veriiK'ldde, dal de wortels niel weei' in hel kwik drongen

als men /.<• er uil nam. i'iNor en AVi(;\M) i)eweerden jnist het tegen-

ilet'1. Dil is mi gemakkelijk Ie verklaren. De laatsten lieten de

zaden werkelijk los liggen, en de opper\laktespanning bleef gelijk

werken, als hel plantje weer op dezelfde wijze in het kwik gezet

werd. ]>e kiemplanlen van Paykk echter waren bevestigd; ze drongen

veel dieper in hel kwik en als men ze er uit haalde, kregen ze

niet zoo gemakkelijk denzelfden stenn terug.

Drii AM) (1845) gaf de verklaring, die een groote oude kieniplant

op kwik hem aan de hand deed. De plant had er namelijk zoo lang

oj) gestaan, dat er een samenhangend laagje op 'het kwik was ont-

staan, dik genoeg om de plant eenigszins Ie helpen bevestigen. Dat

eehler alle kiemplanljes, wier wortels in 'I kwik drongen, door zoo'ii

laagje aan hel kwik vastgeplakt zonden zitten, is iiiet waar. Het

indringen grijpt na korten tijd plaats, als het kwikoppervlak nog

spiegelend is.

DiTuocHET (1845) nam Dlkand'.s verklaring aan (>n nam proeven

over de vorming van het aanklevende laagje. Hij stelde zich echter

niet de vraag, of in de waargenomen gevallen allijd zulk een

,/
pleister" aanwezig geweest was.

WioAM) f1854) heeft zonder twijfel de resnllalen van Pinot ver-

kregen, in zijne overwegingen \er\\arde en coni|»liceerde hij echter

het vraagstuk, evenals Muluek gedaan had. Daardoor schonken

(Ie ialcrc (Midciv.uckcrs ni(>l \eel aandacht aan di'ii /do stellig ddor

hem uilgesprdken parailox. Waar hij .spreekt \an het indi'ingen in

droog kwik, is dil stellig niet letterlijk op te \atten ; de gewi'ckte

zaden honden een laagje water rondom zich xer/.ameld.

ll(il'Ml''.lsTF,i! ^l.SliO) lieslndeerde het indringen
_
\aii wortels in kwik

in \('rliand met zijn theorie van den plastischeu worteltop. Hij kreeg

niet het resultaat \an PiNOT en WioA.M) en iiani de \crklai-iiig aan

\an DruAM), nnk doiu' Ditrociiet geaccepleerd.

Latere (inderzoekei's xoli'den allen het oiirdi.'cl van I loi'.MKlsTKIi.
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kiemende zaden in kwik.
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Aardkunde. — De Heer Df, ükuin geeft eenige beschouwingen

over de coiielusiën «Ier inededeeling (aangeboden in de ver-

gadering van 27 Juni j.1.) van den lieer Eug. Dübois: „Feiten

ter Oj>sporiih/ eiiii de heioet/iiu/srichtiiii/ en den ooraproiuj van

liet grondwater onzer zeejrrovüicien".

In de laatste vergadering werd een niededeebng van den Heer

E. DuBois ingediend, welke een vraagslidv \'an gi'oot algemeen belang

beliandelt, nam. de aanwezigheid van geschikt drinkwater in de pro-

vincie Ibillaud. Hoewel het vele \erdienstelijke in die niededeeling

gaarne erkennende en met vele conclusiën geheel instemmende ver-

schil ik met den schrijver in gevoelen omtrent een hoofdpunt en wel

dat, waarop het eigeidijk aankomt, dat is de oorsprong van het

aanwezige zoefNvaler in ons polderland. Een s|)oedige \veêrlegging

van het gevoelen van den schrij\er dienaangaande kwam mij daarom

gewenscht voor.

De Heer Dühois spreekt in zijn niededeeling van onze zeeprovinciën
;

dit zonde m. i. nu)elen zijn llollajid, waiil de Incslaud in Friesland

en in Zeeland is een andere, zoodat de beschouwingen voor Holland

geldend, daar niet van toepassing zijn. He zal dan ook alleen besch()u\ven

het terrein in voornoemde medeilecling in hoofdzaak behandeld en

dat gelegen is tnsschen de Y- en Zniderzeedijk ten Noorden, de Vecht

ten Oosten, de Rijn \an Harmeien tot Katwijk ten Zuiden en de

Noordzee ten Westen.

De geologische toestand van dat terrein is binnen de din'non,

zooals in die niededeeling W(n-dt vermeld: van boven alluviinu, vi'ij

algemeen een veenlaag (gedeeltelijk verdwenen), waaronder een laag

bekend als ,/Oude zeeklei". Daaronder het diluvium, tot gi-oole diepte

bestaande uit zand, grover en iijner, met hier en daar kleibanken,

welke echter niet doorgaand zijn. De genoemde ,/Oude zeeklei"

wordt in die niededeeling kleilinudcud zand genoemd, en hoewel

ook m. i. die laag voor ^valer doorlatend is, vermeen ik toch dat

het doorlatingsvermogen geringer is dan de Heer Dubois aanneemt

en daarin juist de oorzaak van ons verschil in gevoelen gelegen is.

Op enkele punten ontbreekt die laag oude zeeklei; voor biy.ondei'e

gevallen maaki dit de beschouwing zeer inoeielijk, voor den alge-

nieenen toestand, zoo als ik thans behandel, kan men dii' omslan-

digheid verwaarloozen.

De niededeeling vooi'uoemd beslaat uil Iwee gedeelleu ; ml feilen

en uit conclusiën daaruit gelrokken. De feilen, hoewel daarlegen of

juister gezegd tegen de 0[nnei'kingeu daaraan vasigeknoopl ook wel

hier en daar iets zoude te zeggen zijn, ga ik stilzwijgend \oorbij.
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Met een groot dool dor ooiicliisirMi kan ik mij ueliooi vorooiiiuon

:

o. <i. mot de voliiondo :

dal iii liet diluviiim lot /.okerc diepte zoetwater aaii\vezi<i- is

;

dal in diepere polders het diepe grondwtater zich verlicaal naai-

liovoii howooiil ; in ondiepe |)()ldors naar benoden
;

dat er ook in de diepte oen sirooming plaats lieef't van do diiinon

naar de polders; van de ondiepere polders naar de diepere;

dat er geen grooto doorgaande ondergrondsche sti'ooni van (\v

hoogere gronden van het oosten naar het westen [)laats hooft.

Niet kan ik niij vereenigen m(;l de eonolnsie dat het zoele grond-

water ook in onze polders in het dilnvinm aanwezig te danken is

aan ilon in iiot regenseizoen Ier jiiaalse of op betrekkelijk geringen

afstand govalion neerslag.

Hij de verdere behandeling lor weerlegging van dat gevoelen zal

ik spreken van zoet en brak of zont water. Natnnrlijk is daartnsschcn

inet een bepaalde afsolieiding, maar om niet in te omslachtige om-

schrijvingen Ie \oi'valioii, zal ik eonvoudighoidshalve die voi-deeling

maken. Mijn bosclion wingen baseer ik op hoeveelliodon, doch daar

het alleen te doen is om de betrekkelijke grootte daarvan, heb ik

zooveel mogelijk mijn cijlbrs afgoi'oiid.

Ik stel mij voor hot onjuiste van t]c voornoemde conclnsie aan

te loonon uit do grootte van do kwel in den Ilaarlemmermeci'poidor.

Nn is in do Verhaudolingcn on modedeelingen dezer Akadomie in

1885 ovoi' do groollo van <lio kwel oen verhandeling te vindon van

hol lid V.\N T)n;sKN '). Met het daarin gevonden liedrag van die

kwel kan ik mij in hel geheel niet voreenigeii. De hoofdoorzaak,

waarom do Heer Van Dikskn tot een foutief cijfer is gekomen, is

gelegen in do onistaudiiilioid, (hit hij aannoemi (hit hot grondwater

iii (K'ii Ilaarloiuinoi'nicoi-poliior, dat ongeveer 1 Meter onder de opper-

vhiklo is gologon, do i'nimto lussciion de gronddoolljes in aanmerking

genomen, ovenvcol voidampt als waler aan de oppervlakte. Dit nn

is m. i. geheel oujuisi
;
grondwater op + 1 M. dioplo verdampt in

het geheel niet.

Neemt men nu aan dat iiot grondwater niet verdampt, dan zoude

men met de cijfei's in die \ orliaudoling vermeld, vinden dat de kwel

negatief was, dat zeker ook niol waar is. Dil is hot gevolg van oen

tweede reden, waarom iiol gevonden cijfer onjuist is, de wijze van

alloiding. De Heer Van Di1''.skn berekent namelijk de grootte \au de

kwel uit twee zesjarige tijdvakken, \vaarin hij voor elk lijdxak

afleidt de vergelijking:

1; Verhan(]elingeii en mcilcdcülingiMi der Kmi. .\kademie van Wetenschappen,

iilileelinK NulULiiki.nde, 3e reeks. Deel 1, IjIz. 359—374.
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waarin : k de grootte vaii de k\\ el, .r, de verhouding tusscheii de

verdamping aan de o|)i)er\laktc en den gevallen regen ; n en h,

bepaalde waarden uil de overige gegevens afgeleid. Hij heeft dus

twee vergelijkingen k =: d.v— A en ^j ^ a, .t, — b^. Nu bepaalt hij

de verhouding van k tot ^i uit het verscldl in de hoogte van den

boezemstand en de lioogte \an hel polderwaler (een verhouding

natuurlijk weinig afwijkende van één); verder onderslell hij dat de

X in elk lijdvak dezelfde gemiddelde waarde heeft, hij slell dus

x ^ .i\. De twee oidx'kenden, k en .i' zijn dan uit die twee ver-

gelijkingen te \inden.

De .V en .i\ zijn echter niet juist aan elkander gelijk. De heer

VAN DiESEN zegt zelf: ,/I>lijki)aar moet die waarde veranderen met

de omstandigheden". Zij .i\ dus gelijk aan ;v -\- L., dan is:

b
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De üciiociiiilc ;i:iiiiiaine, dal i'c'jcn min \ crdainpiim' voor Ivijiilaml

('11 vooi- den llaai-|cimiiernicor|i(ildri' udijk zijn is iialiiiii-|iik iiiiM xol-

kdiiK'ii Jiiisl. De roüoii iiiau' wel als iiclijk worden nangenoiiieii, de

verduiiiimiu- niet. De rei>en\al is m. i. oeiniddeld liclijkinatiger dan

onze rej;eiime(ers aangeven. ])e male \an verdani|)iiig liaiigl bij gelijke

meteoroiogiselie toeslanden hoofdzakelijk al' \an de oinslandiglieid of

al <if iiiel waler Ier \('i-dain|iiiig aan\\ezig is. in de poldei-s niel hoog

zonier|><;'il I'Mi (i|i/.iehle \an hel land, hiuifdzalvelijk nil weiland liestaande,

zal de venlamiiing, door hel steeds aanwezig zijn van waler aan de

oppervlakte, grooter zijn dan in den Haarleinniernieerpolder ; in tle

dniiien daarentegen minder. XOIgens de aard der gronden in Ivijnland

is daarom aan Ie nemen dal de verdamping in Rijnland gemiddeld

iels grooler zal zijn dan in <\i't\ Ilaarleinniermcerpolder. Brengt Tiien

dns aan voornoemd cijfer xoor de kwel een eorreelie £i^ liierxoor

aan, dns stellende IM) -]- L^ m.M., dan is L^ negatief.

De heer Elink Stkrk heeft niil in rekening gebracht, omdat de

gegevens hem daartoe ontbraken: Ie de hoeveelheid ingelaten water

in het Groot Waterschap \aii Woerden, (met Ivijnland een boezem

v(M'mende); 2c. de hoi'\eelheid schnlwaler op Rijnland en hel O root

Water.schap van Woerden komende. Stellende den invloed daar\an

respectievelijk op L., en L.,, dan is de kwel in den llaarlemmer-

meerpoider.

/ = 150 + Z.^ + A,^ + L, niM.

Xn zijn de Imev (•(Iheden L., en L, beide klein en zeker positief;

Ncrmiiedcliik Ie zameii kleiner dan Aj. liaal men dns de drie

corri'clies Zi,, L.. en L, \\'eg, dan kan de font niet groot zijn en

vermoedelijk wordt hel cijfer \(i(ir / daardoor te groot, even als

zulks ook het ge\al is diior \aii A' 15 m.M. te stellen.

De kwel stellende op 150 m.M. geeft dit bij de oppervlakte van

IMtOO H.A. 27 millioen M". Die kwel nn besl.-iat nil drie deelen :

Ie nil hetgeen xoor de hoogere landen achter den ringdijk door

duikers en hex'els woi-dl ingelaten; 2e nil de kwel dom' (leii ringdijk

boven de onde zeeklei, die ik de kwel (/ce;' het alln\inin zal noemen ;

;:ie nil de kwel over de geheele oppervlakte van den polder ten

gevolge \aii ilr meerdere drnkhoogle door de onde zeeklei o[)ko-

meiide, die ik de kwel ui/ hel dilnxinin zal noemen.

liet eerste gedeelte, dat eigenlijk geen kwel is, w(n'dt door den

lieer Elink Sterk op 5 a 7 niillioen M" jier jaar geschat. Dit

afirekkende en wel het kleinste cijfer iieiiieinle, wordt de kwel

Slib 2 en '.i g;jnnemd 22 millioeii M" per jaar. Hoeveel hiervan op

elk der gedeelten snb 2 en 'A moet gesteld worden \all niet te zeggen,
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terwijl ()[) (lic pniiten waar de r/oiule zeeklei" moclit ontbreken geen

sclieiding' plaats hoeft. Vermoedelijk is het gedeelte sul) 2 het grootsf

en ik neem dus \-oor het gedeelte sub 3 aan 10 millioen M' per

iaar; moii'elijk is het veel kleiner.

Die JO millioen M', de kwel m'/ het dilnvium, moet dns : a langs

ilen omtrek van den ])oIder onder de oude zeeklei door de bovenste

lagen van het diluvium als zoetwater binnenstroomen, of h als

zout water \an onder opkomen. Laat ons voorloopig aannemen dal

alles op de wijze a toestroomt. In vijftig jaar is dan op die wijze

aan zoetwater in het diluvium ingestroomd 500 millioen M'. Nu
is echter onder den Haarlemmcrmeerpolder in het diluvium nirer

zoetwater aanwezig; aannemende ^^ en V4 i'id'iite tusschen de

zandkorrels zonde deze hoeveelheid slechts met een dikte van 10 M.,

waarin zoetwater zoude zijn, overeenkomen, en zoo als o.a. uil de

l)oi-ingen bij Sloten volgt is die dikte gemiddeld grooter.

De omtrek van den ringdijk is db 60000 M., aamiemende de

toestrooming slechts o\er 20 M. hoogte plaats heeft, zoude dil bij

gelijke ruimte als boven tusschen de zandkorrels aannemende, 0(mi

snelheid van beweging van 30 M. per jaar geven, en zoude liel

toegestroomd zostwater dus, daargelaten de vermindering in snelheid

verder in den polder, slechts gemiddeld 1500 M. in 50 jaar in den

polder zijn doorgedrongen, dus niet het midden hebben bereikt.

l)Ovendien is de aanname" dal alles alleen als zoetwater toestroomt

niet waarschijnlijk, wanneer men let op het zoidgehalte van de

Wilhelminabron, zijnde ruim 3000 ni.gr. chloor per liter. Het is

dus zeker, dat bij 10 millioen M' kwel itlt het dilnvium een gedeelte

van het zoetwater thans in het diluvium aanwezig onder den

Haarlemmermeerpolder daarin reeds vi'k'u- 50 jaar aanwezig was.

Vóór dien tijd was de toestand geheel anders dan thans. In plaats

van de diepe droogmakerij was boezemwater. Hoe liet zoetwater

toen aanwezig, \ooral in hel oostelijk gedeelte, onder de Haarlem-

mi'i-meer is gekomen, wordt nioeielijk na te gaan bij gebrek aan

gege\eiis. Was liet water \an de Haarlemmermeer steeds van zoo

hoog chloorgehalte als enkele oude waarnemingen aangeven? Zeker

was het verschil in driikhoogte \au hel diepe grondwater geringer

dan thans en dus <le \er[)laatste hoeveelheden water ook geringer,

terwijl de richting \aii <leii stroom iii het diepe grondwater b.v. bij

Sloten juist aiiders(uii moet geweest zijn.

Duizend jaar gele<len toen er nog geen dijken waren om het

rivier- en zeewater te keeren, toen er nog geen molens waren om
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)»oldci'S Ic licinalcii, hii-ii de (liiiiicii ;i;ui de zeezijde zooveel l)i'eeder

waren dan lliaiis. toen er iio<i- neen zanderijvaarten en andere

kanalen in die dnincii lu'-ltMidcn, sicl iiv mij den loestand in lirl

terrein dat wij be-iclionwen, zoodanig' voor dal er in licl dihiviiini

ook zóetwaler aanwezi<>' \\'as, en waarsv'liijidijk nieei- dan llians,

dat in de dniiien een liooiie yrondwatersland bestond, waardoor water

werd toegevoerd naar liet diiiivinni, waai-liij aan de westzijde onder

de //ondc zeeklei" de drnklioogtc grooter was dan die van liet

daarboven gelegen grondwater. De gi'ondwaterstand in het allnviuni

van liel [lohlerland was toen waarsehijnlijk veel gelijkmatiger en

iels boven den gennddcidcn zeeslaiid gelegen. Hoe die toestand

ontslaan was laat ik over aan de geologen ter verklaring.

Door bedijUing, door bepoldering, door bemaling is langzamerhand

de grondwaterstand verlaagd; dan eens hier, dan weer eUlers; de

strooniingen in de zoelwaterlagen \an hel dilnvinm veranderden

daardoor ook \ an richting maar waren v(')ór het ontstaan der groote

droiigmakerijen zeker zeer gering. In het terrein dat wij besehonwen

zijn di'ooggemaakt \óór J750 8()()() H.A., \an J75Ü tot 1850

lÜOOO H.A. en van 1850 lol 19ÜÜ 26000 H.A.

De dninen namen langzamerhand in breedte af, terwijl ook de

afwatering naar de landzijde loenam door zaïnlerijvaarlen, enz.

De hoogte van het grondwater in de dninen zal dns ook steeds zijn

afgenomen.

Ib'l cijfer van de kwel in den llaarlenimeimeerpolder in het oog

hondende, is nn wel aan Ie ni'men dat de hoeveelheden water, die

\('i(')r hel ontslaan der droogmakerijen door de onde zeeklei verticaal

naar iienedeii zijn doorgestroomd zeker niterst klein zijn geweest

in \crhoniling lol de aan\\ezig(» hot'\eelheid zoetwater en dat dns

de eenige bron \an zoetwatertoevoer naar het dilnvinm is geweest

de toevoer uil de dninen. Tevens komt het mij niet te gewaagd

voor liet \ermoeden uil te spreken dat een deel van het zoetwater,

dal \ iMM- 1000 jaai' aan\\ezig was in hel (blnvium onder hel poldei-

hmd. daai-in nog aanwezig is.

Een andere vraag, die zich hierbij voordoet, is of zoiit\\alei uit

de (beple opkomt. \;u\ vroegere lijden is hiervan niets te zeggen;

voor hel tcaenwoordige niaakl de onislandigheid dat het water van

den llaarlemmermeeri)()ldei' een grooler geiialte aan chloor heeft dan

nit de kwel, indien geen zoutwater nit de diepte toestroomt, kan

afgeleid worden, znlks wel waarschijidijk. In heb daarom getracht

na (c gaan of liet mogelijk was de hoeveelheid chloor, die Rijnland

loost en de hoeveelheden, die op eenige andere wijze als uit de diepte
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o|i Rijnland komen, al was het tian ook maar ten ruwe te schatten,

(laarbij aannemende «.lat de hoeveellieitl ehloor, die de [)lanten aan

den bodem ontnemen gelijk i,s aan de hoeveelheid, die de bemesting-

er op brengt, hetgeen wel aangenomen zal mogen worden.

Rijnland loost gemiddeld 476 millioen M' water per jaar; hoeveel

chloor dit gemiddeld bevat is wel niet bekend, maar uit de gegevens

van het chioorgehalte van het lioezemwaler ') mag een cijfer worden

gesteld dat te klein zal zijn en een dat te groot zal zijn, waarvoor

ik neem 105 en 315 ni.gr. per liter, gevende een jaarlijksclio afvoer

van 50.000 of 150.000 ton chloor.

De hoeveelheden chloor, die in Rijnlan<l komen, behalve \an liet

grondwater uit de diejtte zijn :
1" het spatten of verstuixen \an de

zee; aannemende dat dit grootendeels in de duinen terecht komt, kan

men dit .schatten ; de duinen voor zoover zij water op Rijnland l)rengen

ztdlen + 20 millioen M' water gemiddeld jaarlijks leveren ; dit water

bevat 40 m. gr. chloor per liter, gevende 800 ton chloor en daarbij

dan voegende 7(J0 ton voor hetgeen over de duinen waait, is te

zamen 1500 ton; 2" het zoetwater dat ingelaten wordt, zijnde ge-

middeld 125 millioen M" per jaar, gerekend tegen 40 m.gr. i)er liter

is 5000 ton; 3° het schut water; moeielijk valt ook hier een gemid-

deld chioorgehalte te ramen, omdat de eene sluis (Gouda) zoet water

op den boezem brengt, anderen (Spaarndam, Overtoom, enz.) water

met hoog chioorgehalte
;
geiiiiddeld 20(H) mgr. per liter stellejide acht

ik het hoog genoeg; het schutwater op 5 millioen i\P stelleiule geeft

dit 10000 ton ;
4° hetgeen de menschelijke samenleving op den boezem

brengt; dit is moeielijk te ramen; stellende daarvoor 3500 Ion, zoo

wordt het gezamenlijk bedrag 20.000 ton chloor. Aannemende dat

hetgeen op den boezem wordt gelu'achl door deze oorzaken meer is

dan de helft en minder dan het tweevoud \an xoornoemde globale

schatting verkrijat men 10000 of 40000 Ion chloor. In elk geval

is er dus een te kort eu wel tusschen 10000 en 140.000 ton, dat

toegeschreven moet worden aan toevoer van zout uit grootere tliepte.

Wanneer men daarbij in aanmerking neemt dat dit hoofdzakelijk uit

den Haarlemmermeer[H)lder zal komen en deze gemiddeld + 30000

ton chloor loost en de toevoeren sub 1— 4 voornoemd daar in geringe

mate voorkomen, is de toevoer van zout uit de diejtte in den

tegenwoord igen tijd \rij zeker. Een hoeveelheid van 35000 ton

chloor komt overeen met dat van 2 millioen J\P Noordzeewater.

De bexveging van het die[)e grondwater is in het algemeen uiterst

') Mededeelingen omtrent de Geologie van Xetlerland, no. 26, door Dr. J. Lorié,

bl. 8-11.
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Gaat iiH'u 1).\'. na line laiiü' waler iioodiu' zoude IicIiIkmi (nii in

(M'ii zandhuiL!,' (iissclicii Iwcc walci-diclilc laiicii \aii /ah- naai' den

llaaiic'iiHiiornioor|)()ldcr Ie slroonicn. dal is (i\ c>r ilOÖO Ï\I. leiiiilc, bij

een vcrscliil in di-nklionu'lc \an 5 Al., indien hel d(i(ii-lalin,iis\'ei'nni,ii-en

\'an die /.andlaaii' g'i'lijli waN aan dal \an dnin/.and, /.oo \iiidl

men dat per jaar (31.557.()()() seeuMdeiij Jiel walcr een weg /unile

alloggeii van

31.557.000 X 5 X 0.0006— = ]0 .If.

9000

(O.OOOC) de lillraliesnellieid (hnir .1 M. dninzaiid l)ij 1 M. di'iikliooule

zijnde')- \n(H' liel dn()rl(iii|ien \:\\\ die !)()()() ^[. lengte zonde dns

900 jaar iioodig zijn.

Nagaand(> lioo snel iiel zoiilwaler nil de diepte kan opkomen

\indl men liet Ndlgeilde. Aaiiiienieiide dal de rijzing gelijkmatig is

011 onder den llaarlemmerineerpolder per jaar 5 millioeii lAP zont-

watei- xci'lieaal Diiihoog kinnl, zoo is dil o\er de op|)er\lakte van

JSOOO II. A. hij een ruiinie \an '
., a '

,
Inssclien de zandkorrels

een rijzing \aii + iOO niAI. jier jaar; \'oor de rijzing \an .50 i\I. is

dan een lijdsverloop xaii .500 jaar noodig.

Van zeil' doet zich nn de \raag op kan men hij de aanwezigheid

\aii een groote hoeveelheid zoetwater in het dilu\iiim onder ons

polderland lai hij de langzame toeslrooming \an zontwater, daarnil

niel dal zoelwaler voor drinkwater onllrekken? Hel geileelte, dat wij

heschouwen, is na aftrek \an de zeereep en van liet terrein onder

Amsterdam, dal een andere hiriiiatie heeft, nog groot + 100.000 II. A.;

over de lnlll hiei\an (un de droogmakerijen en andere minder

geseliikte terreinen hniteii te .sluiten, is bij aanname van gemiddeld

10 M" zoetwater per M', (overeenkomende met Ys ^ Vi i''dintc

(nsschen de zandkorrels o\er een dikte van 30 a 40 M.) aanwezig

.5000 millioi'ii Ar zoelwaler. lüj ecMi g(>hrnik \an 50 millioen M' |)er

jaar niet tle bestaande diiinwuterleidingen \'oor de bevolking (toename

inhegre|)(^n) \'oldoende, zoiale di(> hoeveelheid 100 jaar in de behoefte

kunnen xoorzieii; en uu mag men wel aannemen dat in 100 jaar

de \\eleuselia|i zooxeel is \-oornitgegaan dal men dan praktisch een

of ander aanwezig water in goed drinkwater kan omzetten.

Hel antwoord op de bovengestelde \raag moet m. i. zijn: ja en

neen. .la, wanneer het betreft de watervoorziening \ an een enkele

woning, van een doi[), de lijdelijke voorziening in oorlogstijd, zoo

1) R.Tpport der Goiiimissie van oiulcrzoek in zake de duinwaterleiding van Am-

sterdam van IS'JI, bijlage lü, bl. 77.
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als de Genie te Sloten lieel't gemaakt ; neen, Avanneer het zonde

betreften een definitieve onttrelvlcing op rnime schaal en wel om reden

voor een praktische oplossing, voornamelijk uit een finantieel oog-

punt, men genoodzaakt zoude zijn die oullrekking te doen o|) een

beperkte oppervlakte, en dit luet mogelijk is zonder zoodanige

afname in drukhoogte te\vecg te brengen, dat het zeker is dat met

de zijdelingsche toestrooming ook een toestrooming uit de diepte

plaats heeft en dus na eenigen tijd brak \vater -wordt verkregen.

Dat ilus in den bodeui ouder de iiiiu(l(M' diepe [loiders een vdlilocudc

hoeveelheid driidvw ater ter beschikking is en Idijft, zooals de Heer

DuBOis beweert, is m. i. ten eene uiale onjuist.

Scheikunde. — De Heer Tii. il. Hkhrexs l>iedt eene mcdedeeling

aan: „(Jrcr lo't ijrilrini rai iiluntiinnlige en dierlijke vezel-i

teijenover teerldeurntojf'en."

I. 1'liijsische en c/ieniisc/ie iKiii/n'c/i/iiH/.

Van outlere waarnemingen, waarop \oortgel)ouwd kan wordeu,

komen hier in aanmerking (overgenomen uit: Mikrocheuiische Ana-

lyse der wichtigsteii organ. Verbinibiiig(>n, Heft 11) :

1. De dierlijke en j)lautaardige \'ezcls, die voor de \er\aar(ligiiig

\an weefsels en papier gebezigd worden, zijn dul)belbrekend, optisch

positief. De polarisatieverscliijiiseleii treden het sterkst op aan \ezels

vafi vlas en henu;:'[), minder sterk aau zijde en wol, het zwakst

aan houtcellen.

2. Plaidaardige vezels kunnen door bedeeling met kleurstoll'en

diehniilisch gemaakt worden, ua:tr mate der specifieke dubbelbreking.

Met congorood kan dit doel biM-eiki wordi'ii in alkalische, met ben-

zoazurine in alkalische en in zwak zure, met safranine eu niet

melhyleenblainv in neutrale oplossing.

3. ()[i dierlijke vezels (wol en zijde) kon door kleuring geen

dichroisme te voorschijn gei'oepen worden '),

L'it 1 en 3 mag men de conclusie trekken, dat de zienswijze,

afgeleid uit de proeven van Sk.xaumont over knnsimalig polvchroisme '),

alsof (ht \erschijnsel zon \oortkoinen nil samenwerking \an diibbeh»

^) Hierbij kwamen iii toepassing: sallVaiüne, fueli.sine, rliodamine, inalacliietjiroi'ii,

inelliyltriililauw. |iikiineziiui-, naphlclgeel S, Iropcolincs, azofuchsiiie, croceiue-

schai'Jacli, eu.sine, benzuljruiii en IxMizoazuiine, ilo twee laatstgenoemde in zurn

oplossing.

-) Anu. de Chim. et de Pliys., 185i. p. 31'.».



( 29(1
)

lireking met ;il>s()i-|)tie diHH' kleiirstofreii sloclits in licperkten vei'slaiide

kan ji'c'liaii(lluiat'(l wortleii. Wel is waar, dat de intensileit van liet

d(i(ir kleni-ing tevveeggohraclil dicliioisme opklimt mot de 8|)eeifieke

diililH'll)i'ekin,n- der ux'kK'urdc |ilanl(.'ii\('/,('is, maar daar tcu:('ii(i\ ci' staal

dc' al'weziiiiieid va]i dicin'disme aan dici-jijko vezels, zelfs dan, wan-

neer de intensiteit der dulil)eli)rekiii,ii' en klenrinji' aanmerkelijk ster-

ker zijn, dan oji diclirüitiscli i;emaakte katoenvezels.

Deze o\ erwegingen leiden tot eene tweede coiielusie, id. dat de

aanlieehting' der molckulen van kleiirslotl'en aan dierlijke \"ezel8 :o)i-

(li>r i'ci/e/mxiit moet plaats hebben, m. a. w. dat men voor geverfde

wol en zijile aan eene vaste oplossing zal kannen denken, terwijl

men \('i-pliclil is, voor \las en katoen, die met cdiigordod nf hen-

zoaznrinc geverfd zijn, rcficlnintuje iiiuilwclitbiij <\i'v klenrstofniolekulcn

te veronderstellen, in dier voege, dal slechts in be|)aalde riehtijigen

overbrenging- der trillingen van het gepolariseerd lielit op de niole-

kulen der kleui-sloden kan plaats ni-ijpen '). Eene dei'gelijke aanhech-

ting,- kan niet wel anders dan van c/iemischeii (infil zijn, en het

dichroisnie kan dns bc^scimuwd woi-dea als een kenmerk \an che-

niische klenring.

Door verdere procxen nuiest nitgemaakt worden, of de punten

van aanhechting gelegen zijn in de hydroxylgroepen of wel in de

weinig aktieve ketonischc gr()e|)en der cellnloso.

Cellulosehexanitraat, onverschillig of uit vlas of uit katoen bereid,

werd door verwarming niet eene door een weinig natriumcarbonaal

alkalisch gemaakte oi)lossing \-an benzoaznrine niet gekleurd. Aan-

houdend koken na toevoeging \m\ nalrinmsulfaat bracht een flauw

roodachtig tintje te voorschijn. Hetzelfde gedrag vertoonden twee

monsters schietkatoen van den handel en hexanitraal, uit stroocel-

stof b(>r(M(l. Uasisclie kleurslotien (fuchsine, malachietgroen enz.) \\er-

{\q\\ aan groote lK)e\'eelliedeii \-astgclegd.

Collodionwol (penta- en letranitraat) werd dom- i)eiizoazurinc niet

gekleurd.

Dinitraat, door voorzichtig \erwarmen van schietkatoen met \-er-

dunde natroloon' bereid, is niet \-i-ij van hoogere nitraten der cellu-

lose en waarschijnlijk zijn ook kleine hoexeelheden van hydrocellu-

lose ontstaan. Door benzoaznrine wer<l het lichtblauw gekleurd.

Na \-(ille(lige denitratie ni(>t zwaxelammonium werden preparaten

') Niet alle klciirstoH'en leenon /.icli iiierlix-. Cliiooi-ziiilc-joiliuiiioplu-ssing geeft een

soortgelijk dicliroisme als benzoazurine, daarentegen doet indigo dit volstrekt niet,

en evenmin eanipeclie, alizaiine enz,, die door niedewcikiiig van monlanls op vlas

vastgelegd zijn.
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verkregen, even sterk gekleurd en even dichroitisclie als gekleurde

preparaten der oorspronkelijke \las\'ezels.

Blijkbaar wordt door nitratie de structuur \an het cellnloseniolekuul

niet veranderd. Verder zou men uit liet i)ovenstaande nog willen

atleiden, dat voornamelijk de twee punten, waar de salpeterzunr-resten

het langst behouden bliJAen, l)ij het vastleggen van benzidiiiekleur-

stoffen betrokken zijn.

Benzoyleeren van genierceriseerde vlas- en katoenvezels kan eelhi-

losedibenzoaat (Ci^-formnle) of tetrabenzoaat opleveren, al naar de

verhouding der reagentiën en den duur der bewerking. Volgens

Cross and Bevax (Celhüose, Supplement) is het tetrabenzoaat amorph,

terwijl het dUienzoaat den \orni en de structuur der \'ezels \erloont.

Een dergelijk pre[)araat, uit gemerceriseerd vlas bereid, vertoonde

de structuur en de polarisatie van vlasvezels, liet moet dus in hoofd-

zaak uit cellulosedibenzoaat beslaan hebben. Door saffranine en door

malachietgroen werd hef sterk gekleurd, maar niet dichroitisch ge-

maakt. Verwarmen met benzoazurine en natriuuicarbonaat bracht

slechts op enkele plaatsen zwakke kleuring teweeg. Soortgelijke,

alleen nog sterker sprekende lütkomsten werden verkregen \ an

gemerceriseerd vlas, dat met benzolsulfochloried" behandeld was.

Basische kleiirstoifen werden gretig opgenomen, benzidinekleurstof-

fen in het geheel niet. Na aauhoudeiid koken met eene oplossing

van natrinmcarbonaat of na verwarmen met natronloog (verzeeping)

konden de preparaten met benzoazurine gekleurd en dichroitisch

gemaakt worden.

Voegt men deze waarnemingen bij de \ooiafgaande, zoo \olgt met

groote waarschijidijkheid, dat de kleuring van cellulosevezels door

benzidine-kleurstotfcn aan de twee hydroxjlgroejien gebonden is, die

bij de vorming van celluloseesters het eerst aangetast worden. Dit

wil niet zeggen, dat het kleuren van vezels in alle opzichten analoog

is aan estervorming.

In het a.sch van vezels, die met lienzidinekleurstolfen geverfd en

daarna goed T^tge^^'asschen zijn, kan natrium aan aanzienlijke hoe-

veelheid aangetoond worden, (^p de vezels worden dus niet sulfon-

zuren, maar natriuniverbindiiigeu dezer zuren, waarschijnlijk zure

uatriiimzouteii vast2;eleü;<l. Met deze beschouwinar dooraaande zal men

zich gekleurde cellulose kunnen voorstellen als het natriumzoul van

een esterzimr.

2. Dl! rol van alhiUën en alkaJizouten hij het verwen.

Brengt men vezels \aii vlas of katoen in loog \an meer dan 10"/o
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7X)(i worden 7,ij ^^iMHcrccrisi't'rd. d. \\ . /.. di' ccIIiiIkso uaat cciie \er-

liiiidiiiti' iiiel alkali aan, daarliij wordl di' Iciifile dor xc/.cis mei een

vierde veriniiiderd, lerwijl de diklc lul liet \iervt)iidi.ae loeneenit.

Tevens worden xczels \-an katoen rolrond. Door walei- kan liel alkali

weggenomen worden, maar niet de \(irm\crandt'i'iiiL;\ die uroolen-

deels bestaan lilijl'l. .Men iieet'l nu livdrocellnlo.'^e, die kleurstoli'en

gemakkelijk opneemt en daai-mede hij/.onder zuivere linten geel'l.

Gemerceriseerde vezels lixnien op dil pnnt veel overeenkomst met

liouleelslol'. die trouwens ook als livdi-oeellulose dient heseliouwd

te wortlen.

Doet men de/.ell'de jiroef' mei \ias\ezc'is, die met lienzoazurine

blauw gekleur(l /.ijn. zoo w oi'den zij gelijkmatig rood en ook de loog

wordt rood gekleurd. De klenrstot' is dus van de vezels losgemaakt,

is in oplosbaarlieid loegeninuen en lieel'l zich met de loog in de uit-

zetleniK' vezels versjireid. \'oeul men een weinig water toe, zoo

wordt dit sterk rood gekleurd, door veel water, door nalrinndiydro-

carliouaal ol' animouinmcarbonaal woimIi de blauwe kleur hersteld

en de kleurstof weder op de \ezels vastgelegd. Aan dwarsdoor-

sneden van dergelijke prepaialen kan men zich overtuigen, dat de

kleurstof dieper in de vezels is doorgedrongen, hetgeen aan den

\-erlioogden osmolischen druk zijner oplossing in loog moet worden

toegeselire\cn. Door verwarmen xcin \las in eene ojjlossing van

henzoaziu-ine of congorood in gedistilleerd water kan zwakke kleu-

ring \ei-kregen worden, die echter geheel op|iervlakkig blijft. Wordl

in de warmte' n.alriiimsnllaal of natriunicliiorid<' toegevoegd (uil

zouten) zoo neemi de inlensileil der kleur toe, maar de kleurstof

dringt niet in de vezel door. Hetzelfde verschil van opjiervlakkige

en van diep iugedrongene kleuring wordt aangetroifen op dwars-

doorsneden \au \ lasvezels, die met indigo gekleurd zijn, het eene

monster in eene nagenoeg neutrale, het andere in eene sterk alka-

lische knip. lliei-mede is de werking van alkali in de indigoknip

voldoende opgehelderd, maar bij het verwen met benzidineklenrstof-

fen komt immers niet bijtend alkali, maar in plaats daarvan natrinm-

carbonaal in toepassing. Om na te gaan, wat of hiermede gebeurt,

is benzoazurine l)eter geschikt dan congorood.

Bij gewone temj)eratnnr brengt natrinmcarbonaal in eene oplossing

van benzoazurine geene vei'andering teweeg, daarentegen wel bij ver-

warminii. De oplossing woi-dl \iolet, bij kookhitle helder rood, als

of zij met bijlend alkali bedeeld ware, en onder het afkoelen weder

l)lauw. Alen mag dus jumnemen, dat bij kookhitle een aanzicidijk

gedeelte van het carbonaat gedissocicerd is, en dat het lijdelijk aan-

wezige bijtende alkali de vezels doet uitzetten en gelijktijdig omhul-
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ling der vezels door vastleggen \aii kleiirstofniolekulen belet. Even
als liet verwen in de indigokuip \alt liet verwen niet henzidine-

klenrstolfen aan twee bedrijven uiteen : in het eerste bedrijf door-

drenking der vezels met klenrstofoplossing onder hoogen osmotischen

drnk, in het tweede vastlegging der kleurstoffen, in het eene geval

door oxidatie aan de Ineht, in het andere door nentralisalie van het

bijtend alkali onder het afkoelen. ')

3. Het verwen van tooi en zijde.

Over het algemeen kan men zeggen, dat liet verwen van wol en

zijde in zure verfbaden plaats heeft. Benzidinekleurstott'en kleuren

wol en zijde niet in alkalische oplossingen, maar wel in zwak zure.

Met benzoazurine in sterk verdund azijnzuur kan men ^vol licht

blauw kleuren en deze proef is belangrijk, omdat daarbij geen

dichroisme optreedt. Nitroplienolen zijn zeer krachtige kleurstoffen

voor wol en zijde, vooral na toevoeging van een weinig zwaxelzuur

of zoutzuur, terwijl alkalisch reageerende oplossingen dezer kleur-

stoffen bijna omAcrkzaam zijn. Basische kleurstoffen worden gretig

opgenomen, ook in tegenwoordigheid van vrij azijnzuur, daarentegen

wordt de kleuring door alkaliën in liooge mate belemmerd.

De meeste kleurstofien vallen op zijde in korteren tijd en bij lagere

temperatuur aan dan 0[) wol. In eene neutrale oplossing van saf-

franine, methyleenblauw of malachietgroen, in eene zure oplossing

van eosine of croceinscharlach kan zijde bij gewone temperatuur

geverfd worden. Om op ^vol levendige tinten te verkrijgen moet

men tot 70° verwarmen. Brengt men een mengsel van wol en zijde

in eene oplossing van malachietgroen, zoo neemt de zijde bij gewone
temperatuur liinnen twee minuten eene levendig groene kleur aan,

terwijl de wol ongekleurd blijft. Verwarmt men tot nabij het kook-

punt, zoo neemt de wol met groote .snelheid kleurstof op en kan

zelfs sterker gekleurd uit\allen dan de zijde. Onderzoekt men dwars-

doorsneden der gekleurde vezels, zoo vindt men deze steeds tot in

het centrum gekleurd, in tegenstelling met de oppervlakkige kleuring

van cellulose\ezels. Zoodoende komt men tot de conclusie, dat de

1) Terloops wil ik hier mekling maken van liet eigenaardig gedrag van cupram-

monium. Dit werkt op cellulosevezels en op beiizoaziu'iiie veel sterker dan animo,

niak, bijna even sterk als natriumhydroxide en woi'dt door de vezels hardnekkig

vastgehouden. Vezels, die hien in i nprainmonium heeft doen uilzetten, worden na

uilwasschen in eene ruime hoeveelheid water door benzoazurine rood gekleurd en

deze kleur wordt door het dampkriiigskoolzuur sleclils langzaam gewijzigd. Der-

gelijke preparaten waien na vier weken aan de hiclit gelegen te liclilMMnondaehtig

violet gekleurd.

20

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. Xll. A". 1903/4.
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fKMv.aak der (i'aaulii'id xaii wol iiiiM in iIc nialci-ic \aii ln'l licclc liaar,

maar in ccik' ii|i|ici'\ lakkiuc laai:', in <li' licivlccdin^' incl sclinlilicljes

ni(i(>( ji('/,(iclil wnrdcn. \'an de sclnililirijcs Ii('\\c(M'( l;(iiiM'.i; (Sindicn

an WoIIp, S. iSo) dal iiij (\cv.f (ip hianwi' wol wit uiv.icn liccU en

neeuil diiMiIrn^cNoJi^'c aan, dat de sclinlilicn niet in staat zijn xcrl-

slofTcn ()|) te nonLMi. Op dwarsddorsiuMJcn \aii \\o\, die mol indigo

d()idvorl)lanw «iexerfd was, liel) ik mij Icnnncn overtni^cii, (kil ook

de schnlilten kleursloC opneirien, eclilei' in xcci mindere male (km

(k> lilii'iHairc cilinik'i- die (ktariiiinicn ()pu'csk)teii is. Men kccfl

iiici' dns nicl iM'n soortgelijk Uelelscl te doen als hij li(>l kicni'eii

\an liiherkelliaeillen, waar de cel wand aan liet indriui^en \iu\ l^lcnr-

sl(:)to|)lossiii^-eii ecMieii wccrslaiid liiedl, die door \erlio(t,<;-ing \-aii i\r]\

osmoliselien druk moet overwinini'n wordrii. ()ni dil xoor wol na te

.uaan kan men f;eki)eus(le wolliareii liij gewone lem])era,lnnr in eene

o[)lossing van mahxcliietgroen i)re]igeii en Jia twee mimilen liet ge-

klenrde \oeht vei-wijdercMi. Men zal alsdan alle gekneusde plaatsen

lilijvend gi-ocn gcklriii-d vinden, lerwijl de gave gedeelten t\r\- liaar-

slnkjes, vo(n- en achter de knenzingen, kleurloos gelileveii zijn.

Hierna schijnl niet hnilengeslolen, dat middelen zullen kunnen gevonden

worden, om wol hij lage temperatuur en zonder medewerking van

sterke zui-cu en alkalii'u te \(M'weii, hetgeen aanzieidijke loi-namc

der \astheid \an geverfde wol zoude medebrengen.

Natuurkunde. 1 'e lieer \\'. 11. .In.irs hiedt een(^ niededeeiinu,-

ann ovei". ;/ /A- /icriix/ici/c/l di'f zoinii'i'i'i'scliiiiisiliii fii di' ddiir-

iiii'dc. .Siniii'idi(nii/i'iid<' jK'r/dilirücU in dr rdnul/rs riiii iiiiii'oro-

/iK/isc/ii' Cl) iiiirdiiiiKjiii'üsche ch'iiwntev, rei-kdaiird uit dlspm'.sie

rmi lii't Hclif\

llilii)i.id.sci|iu'ave.

Inleiding.

I. D(,> baan der inujctlii' vaii de aarde op de /.on. De oorsproni;- di'r rlljarige

periode.

II. De vei-anderlijl<lieid der zonnestraling.

III. De periodieke veranderingen in liet uiterlijk der zon.

1. Zonneilckken en l'akkels.

i2. l'i'otnlK'raiUies.

IV. De periodiciteit in dr variaties van nicleorologiselie en aardmagnelis(;he

elementen.

1. Is de iiypolhcsr' i\Qr veianderiijkc ;;onncsvcrkzaaiidieid onmisbaar ?

2. Gevolgen van de beweging der aarde door liet ongelijkmatige stralingsveld

der zon.

A. De lialtjaarlijksehe en di' jaarlijksclie perioden der variaties in den

{jestraiingstoestand,
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B. De pcriixiicituit der bestralingswisselingen die samenvalt, met de periodi-

citeit van verschijnselen op de zon.

3. Het poollicht.

i. De jaarlijksclie gaug in de dagelijksclie variaties van het aardmagnetisme.

ö. De storingen van het aardmagnetisme.

ü. De jaarlijksclie gang in de dagelijksclie schommelingen van de luchtdnikkiiig.

7. De jaarlijksclie en de seculaire variaties van de kiclitd rukking.

8. Kosmische invloed op andere aardsche verschijnselen.

1nj,1'.idi>(;.

De gelieele plivyisc-lie ;istruiioniie liei'iist o|> de hypotliese dal dok

voor andere heiiiellieliaiiieii geklit;- is wat wij oj) aarde als naluin-

wetten liebben leereii kennen. Men aaizell niet, op zon en kometen,

op ne\el\lekkeii en dulii)elsterren, de lulivoinsten der tlierniodynamiea,

der speetraalanalyse, der eleetronenleei- toe te passen ; iiel zou onver-

dedigbare willekeur zijn, een uitzondering te maken len opzichte \an

onze kennis aangaande liehll)reking en kleursriiiftinu iu slormu.ssa's

van wisselende optiselie dielitlieitl. Dour \asl Ie houden aan liet denk-

beekl, dat in (k' zon en hare naaste onige\ ing het liehl zich reehl-

lijnig \tiortpkint, zou men zich dus plaatsen op een onhoudbaar

standpunt.

Onderzoekingen \aii den laatslen lijd bevestigen meer en meer')

dat het \eroorzaken van auoinale dis[)ersie een algenieene eigenscliaj)

van de stof is. Zelfs ijle gassen geven dientengevolge, i»ij ongelijk-

matige diektlieidsverdeeling, aan sommige straiensoorten aanmerke-

lijke veranderingen van richting. Alle gevolgtrekkingen, door Yolng,

LocKYKiJ en zo(j \ele anderen gemaakt omlreut de dikte \au \er-

schillende eoneentrische lagen in de zou ik 'atmosfeer, de snelheden

van })rotuberanties, de bewegingen der slof in zonnevlekken, de dis-

soeiatie der elementen op de zon, enz., moeten opgeolferd worden

in zooverre zij gegrond zijn op de oujuisie meening, dat de dingen

aanwezig zijn iu de richting, waarin wij ze zien.

A. ScHMiDT -) heeft zelfs aangetoond dat de sciierpe cirkelvormige

begrenzing der zomiescliijf geen bewijs is \oor de bolvormigheid der

zon ; een geleidelijk uitvloeiende lioldende gasmjissa tocli zon, tenge-

volge van de krondijiiige xooi'lpiautiug (\r\- lichlslralen, zich kunnen

voordoen als een begrensde schijf.

1) O. Lu.MMEi; uiid E. 1'ki.N(;siiki.\[, Zur anomaleii Dispersion der Gasc, Physik.

Zeitschr. 4, S. 430— i;Jl. V-Ui.

H. Kbert, Die anomale Dispersion der Metalldample. 1'liys. Zeitschr. 4, S. 473— 47().

H. Ebekt, Die anomale Dispersion iiiiii die Sonnenplianomeue, Astr. Nachr. 1G"2.

S. 194— lit.j.

-) A. ScHMiüT, De StrahlenLuechung aul' der bouue. Stuttgart, iSttl.

20*



( 302
)

De /.on \o(ir ecu oiil)o,iireiis(le gasniassa (o IkhhIch, is dus een jic-

oorloüfiiio liv|i(tllios(\

Door ook dl' \\i'tlcii der aiioiiialc dis|)t"i-sio in de iteselioii winden

o|i Ie nemen werd liet ons niouelijic ') on(!eriini>' sanieniian.uende

verklaringen (c geven \aii iiaiiciiocü' alle liehlNci-sehijnselen die men

op en (nn de zon heeft waargenomen. Wij konden daarbij nilgaan

\ an de zeer ceiivondige onderslelling dal in de gasvormige, onbegrensde

zonnemassa de verschillende slolien niel plaalselijk gesclieiden, doch

inniu' iiicl elkaar .i;enien,i;(l zijn. .Misschien zullen laler andere over-

wegingen ons nopen aaji Ie nemen, dat in de ztni sommige stoiFcn

toch plaalselijk gesclieiden zijn, maar de bekende eigenschappen van

\ lekken, fakkels en protnberanlies welligen die meenuig, voor zoover

ik het Ihaiis k;\n inzien, niet.

Waar dus in onze nieuwe xoorslelling van de zon geen plaals

meer is vooi' een ])eriodiek veranderlijke zonnewerkzaandieid die zich

openbaart in ladlige uitbarsliiigcn, zijn wij wel genooilzaakt Ie

onderzoeke)), of alle verschijnselen waaruit men lot hel bestaan \an

deze zonnewerkzaandieid besloten had, zich evenzeer — en misschien

beier — laten verklaren als gevolgen \a\\ lichtdispersie.

Tot dit OJitlcrzock wenschen wij iu hetgeen volgt een bijdrage te

leveren.

I. Dk 15AAN DKR riiO.JKCTlK VAN DE AAUDE OP DE ZON. De
OOIiSPKONG DEK E1,EJAUIGE PEU10DE.

Als zoiiiiexlekkeu, fakkels en prolnberanfies \'erschijnselen zijn, <lie

uil tle kromming van liehlstralen voortx' loeien, moet zoowel hungcdaante

als hun schijnbare plaals in veel sterkere mate afhankelijk zijn \m\

de jilaats die de waarnemer iiineeint ten opzichte \aii de zon, dan

wanneer wij Ie doen hadden met zelfdichlende voorwerpen.

Een zoo goed mogelijke voorstelling van de beweging der aarde

met belrekking tot het inentdemla zonnelichaam dient dus aan onze

beschouwingen ten grondslag Ie worden gelegd.

^'olmaakt scherp kan dezc^ xoorslelling uil {\v[\ n.-ii'd der zaak niet

zijn omdat de oiiiw euleliiig8lij<l der zon niel alleen onliekeiid is,

maar uien zelfs moeilijk kan omschrijven \\;at ouder dat begrip

eigenlijk moei worden \erstaau. Toch \alt hel niel Ie ontkennen

dat wij hier mei een, zij hel ook ingew ikkehl, |)eriodiek Ncischijusi'l

te doen hebben, en de \raag is slechts (d' hel ons gelukt, onder de

vele perioden waartoe men uit de \vaarnemingen zon kunnen beslui-

1) Verslagen Natuuik. Afd. Dl. Vlli, p. .".lO -.j23; Dl. X, p. 178-lSÜ; Dl. XI,

p. 12G-135; 650-663; 767—771,
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ten (Vw uit to viiulcn, \\olke \i»ir ons, aavdliowoiiors, do grootste

boteekeiiis hooft.

Nnlunrlijk mootoii wij oen siin<u]iscli('ii ^\•elltelingstijd kiezen. Het

is liekond dal nioii uil do beweging van vlekken en fakkels al naar

gelang van iiun lieliografiseho breedte verschillende waarden der

periode afleidt, wisselende fnssohon 20 en 30 dagen. Door toepassing

van het bes'insol van DnrPi.KR vond Dunéh voor den rotatictijd dor

folosfeer nabij den aciinatoi' 27,37 dagen, op 75" breedte zelfs onge-

veer 43 dagen. In 1871 ontdekte Hornstkin in de veranderingen

der niagnetischo doclinatie te Praag een jieriode van ongeveer 2G

dagen, die door anderen in \ erscliillendo nieteorologischo verschijn-

selen ternggex'OJiden werd. Men lit'sjont er nit, dat de aswenteling

der aoqnatoriale strekoji van do zon grootei' invloed op de aaide

heeft dan die der andere doelen.

De zeer \orklaarbare onzekerheid die omtrent den dnnr i\Qy

aswenteling \an de gasvonnige zonnomassa bestaat, lilijkt wel nit

do onderstaande opsomming ^•an enkele der gevonden waarden.

Stkatoxoff (zoimofakkels nabij don ae(piator) 26,06 ^)

Carrix(;ton (zonnevlekken nabij don aeqnator) 26,82 ')

DuNKR (fotosfeer nabij den aeqnator) 27,37 ')

HoRNSTEiN (magnetische waai'nemingen te Praag) 26,5 ')

Waarschijidijke waarde, door Ad. Schmidt afgeleid nit

de niagnetischo waarnemingen \aii Bhoun, Hornstimn,

Muller en Lizn.vr, lot 1886 25,92 ')

Ad. Sohmidt (magnetische waariiomiiigen to ISataxia) 25,87 ")

VAN DKR Stok (barometerwaarnomingen van Batavia en Pelors-

bnrg, magnetische waarnemingen van Praag on Petersburg) 25,SO ')

VON Bf.zold (onweders in Zuid-Duitschland) 25,84 ')

Ekholm en Akrhenius ([loollichten) 25,929')

BiGELOw (meteorologische en magnetischo waaineniingcn In

Ver. St. V. N. Amerika) 2(;.68 )

De keuze die wij doen zullen uit dit materiaal mooi urooloiideels

gewolliii'd worden (h)or hel resultaat. Echter bestaan er ook a priori

Avel goede redenen om de voorkeur te ge\ en aan ik^ periode, door

Ekholm en Arrheniu.s gevonden iii do meuigviddigheid dor pool-

lichten. Waiil al staan de uitkomsten \aii aiidoron (in het bijzonder

die welke door Ad. Schmiut en door van der Stok voi'krogen zijn)

') \uRHF.Nirs, [^cliii). d: liosniisclien I'liysik, p. 1 iS.

-) Ad. Schmidt, Sitz. Ber. Kais. Akad. d. \V. Wieii, lid. !)(i, p. «I'.IO en lOOö.
S) Van der Stok, Verh. Kon. Akad. v. W. Am.slcnlani, ]8!)0.

') BiGELOw, Un. Stales Wcallier Bureau Bulletin Xo. '_M, Wasliingloii, 1S9S. Zie

ook de kritiek van Schusteii, Terrestr. Magn. lil, p. 17U.
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uit liol (»()ii|)iiiil \aii /orjiviildiiiT' oii Uritisclio 1)(m\ (^il^iiiLidiM- u(>jiovoiis

alloi-niiiisl liij die \an I'JvIIoi.ai en Ai.'riii'AH ^ aclilci- de \arialios

\a\\ ilcii liarnniclcrslaiiil cii de x-liinnnirliiiiivii \aii lid aardiiiauiu'-

tisnio zijn iiijicw il<l<cldi'i- \ i'rs<-liiiii>cl('ii. /ij haiiiicii üaiiicii incl de

planlsolijUf' ii-osteldlu'id \aii ilni aai-dlmdciii. <li' vordcvdiii^ \aii land

en 7.00. 0U7.. : (\o cifcnlalii' nuk iii de (iiidn-^lc laui'ii \an dm daiii|i-

Ivrinii' oid'ciil iM- Ltronicii iiixldcd (i|i nil. 1 (aaicnlciicn schijnen de

pooUiclilen iinord/akeiijU in laxi^ici-e Inelillaucn Ie nnistaan en ons

dns oon meer dii-eele inweri<inu' \an de /.orniesli-alinu Ie n|M'nliaren,

znodal de |)eriudc er xernioedeiijk sclierpei- in nilkiinil.

Terwijl de vci'sehilleiido (loeien der /.(inneniassa niteenl(iii|iende

onil()Oj)stijden lieli lien. moei zieli nalnnrlijk ei'ücns in hel aeipiahn-

vlnU wel een jinnl l)e\ind<'n, \\aar\an de synodische nndoopstijil

25,1)251 dajion Itedi-aa.nt. I>(i(ir dil pnnl deid<en wij nns een Imi-

opporvlak J) ii'eleti'd, \\;XiXr\aii hei inidildpnnl lieko/.en wordl in het

massamiildelpiint der /dii. en wij lalen den hol draaien om de as

der zon inel een eonslaiile lioeksnelheid. zo('i, dat zijn synodische

oniwenleiinuslijd fiomiddeid 25.il2!) da.uen is. Dil liolopperxlak

verloo'onwnordi.ül voor ons „de wentelende zon"; maar wij honden

in het ooii' ilal len op/.ichie \aii />' de \(>rscliiiii'ndc deelen der

gasniassa \an plaats knnnen \erandcren.

De lijn .\ Z. die hel middel|)nnl J van di' aarde met het mid-

deiiinnl Z van de zon xcrhindt, sinjdl /'> in een |)nnl /'. Wij in)emen

ilil pnnl 'II' iir<ij('c//i' nni di' mirdr a/i ili' zon en zidlen daarxan de

liaan op /> liepalen.

De liellinu \aii den zonsae«pialor op de ecliptia bedraagt 7"! 5'.

Oniislreoks 4 .Inni en (! Deeemlier iiaal de aarde door de knoopenlijn.

In Fig. 1 is een gedeelie \an hel holopperx lak />' \ oorgesteld ; J'JE'

V\s. 1.

i,s i\v doorMiedc nici de ecliplica. (j(/ die mei den zonsae(|nalor.

Den 4''''" Jnni hexijidl zich de projectie der aarde in /"„. Door dit
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punt letificii wij den eer.steii nieridiuaii il/. Na ongeveer 25,929

dtigen lieeft M een svnodischen ondciop gemaakt en wordt (]a'i ten

tweeden mak' dom' de lijn A /. (niet geteekend in de tiginir) ge-

sneden, nu in eLMi punt F^ dat een weinig benoorden den aequatoi'

ligt. P lieelï in dien tussehentijd op den liol één winding /'„ /^'y-"' 7';

van zijn spiraalvorniige baan bescdireveu.

De volgende sidjpiinten P„ en l\ der baan \ au /'met den eersten

meridiaan liggen wederom meer noordelijk ; doek omstreeks 3 Sep-

tember bereikt de baan de grootste breedt ^ (7°I5') om vervolgens

den aeipialor weer te naderen en te snijden op G Deeeiidter, even

x'oorbij F.

.

Al de snijpuiden \oor één jaar zijn aangeduid o]) den meridiaan

M in diens eersten stand. F^ tot F^^ liggen in bet zuidelijk iiall-

rond. F,, wordt bereikt na 14X25,929 = 363,00(3 dagen ; liet

siderische jaar lieeft 365,250 dagen, dus F.^ \\x\i niet samen met

Fa\ de baan van /-• snijdt den zonsae(piator \)aa 2,25 dagen laler.

De s[)iraal die door /-' in liet tweede jaar doorlooi)en wordt gaat

derhalve door geheel andere ])iuiten van het bolo})i)ervlak dan die

van het eerste jaar. Dit geldt e\'enzeer \oor de volgende spiralen
;

2,25

i5,929

twaalfde en van het dertiende jaar liggen wederom zeer dielit bij

die ^•an het eerste jaar en ter weerszijden daarvan. Men kan tliis

\erwaeliteii, telkens na xerlooj» \aii ruim Jl jaren een ojKjeveer

gelijke o|)eenvolgiiig van toestanden zich te zien herhalen. ')

Het komt er nu op aan te onderzoeken, welke toestanden en

verschijnselen beheersclit kunnen worden door de j)laats van het

jinnl I' op den bol.

• De zon is een onmetelijk groote stofmassa, \an \\'elke \\ï] met

het oog op haar ouderdom wel mogen onderstellen dat zij sedert

menschenheugenis in slationairen toestand verkeert. De ontzettende

nitbai'slingeii die men aan hare oppervlakte meent te zien hebben

wel is waar slee<ls lot een gaiisch andere \-oorstelliiig aanleiding-

gegeven, maar wij zien thans in ) dat betrekkelijk geringe locale

zij verspringen telkens een hoek
^^^^ X '^^- l^e spiralen van het

1) Hadden w'y voor de Hornsteinsclie i)eriode 25,924 genomen in plaats van

25,929, dan zuu voor de gemiddelde waarde d<T vlekkenperiode gevonden zijn

25.924
= 11,1'/ jaren. Indien wij dus oingekeeid de lijst, voorkomende op jjjz.

303, wilden aanvullen met een waaide die op grond van llieoretisc-lie beschouwingen
is afgeleid uit de ll-jarige periode der zonnevlekken, dan zou daarvoor in aanmer-
king komei het getal 25,924.

-j Verslagen Naliinrk. Aid. Dl. XI p. l^ü— 135.
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(lit-litli('i(ls\ci-aii(l('riiiü('ii, /.(«lals dio zicli hhh'U'ii Noordocii in wcixcls

langs (Ie (liscdnlinuitcifsopperxlalvkeii lussclion stalioiiuii' slrooniontle

gasLagoii, xdldinMnlc zijn om sicrk \ craiHliTliJkc (i|ilisclic \voi-l<iiigeii

(prodiboraiilies, en/,.) Icweeg te brengen.

Wij (lenlccn ons dns do gi'oole sti'ooniingen in de zon als cyclist'lie

bewegingen, waarbij de coiifignralie van lid gclieel gedurende zeer

langen lijd nagenoeg de/.cirde iiiijft, terwijl sleclils langs disconlinni-

(eitso])i)ervlaUken cenigszins veranderlijke sloFverdeeling wordt aan-

gelroiren, tengevolge vnn de golf- en wei-veibcweging. Natnnrlijk

moet, daar d(> zon niet volmaakt synnuelriscli is rondom haar as,

de bexAegelijklieid ilei' deeleii wel een geleidelijke \()rni\erand(M-ing

ten gexolge hebben, maar die laten wij voorloopig bnitcMi besehonwing.

De sli'aleii van de helder lichtende kern der zon komen, waar

zich de aarde ook moge bevinden, steeds lot ons door een rnimie,

w.aarin de stof' ongelijkmatig verdeeld is. liet pniil /' bepaalt ini, om
zoo Ie zeggen, de hootdeigenschappeii \an het ojitiseh stelsel, waar-

door wij de zon aanschouwen. Met de plaats van /• verandert dit

stelsel; doorloopt /' ten tweeden male eenzelfde baan o|) den wen-

telenden bol, dan zidlen xooi' den waarnemer op aarde alle ver-

schijnselen die door lichtbreking in de zonnegassen worden be-

heerschl, zich in de/.eltde xolgordt^ luM'hahMi.

11. I)K VKKANÜERLIJKHEID DKH ZONNKSTKALING.

Dal de aard en de sterkte der zomieslraling \'eranderlijk zijn, is

een bekend feit. Wat de totale sterkte betreft kon dil actinometrisch

moeilijk worden uitgemaakt, wegens den slorendeu eu oubereken.

bai'en in\ loed i]('\- bewolking; men heeft dit dus langs imlii-ecten weg
(uit den gang in de gemiddelde temperatuur over de gehecle aarde)

ge\ ouden. .Maar de uauwkenrige beschouwing der P^rauidiofersche lijnen

he"ft v(M-an<lerlijkiieid \an den /-r/zv/ der straling doen kennen ; zij heeft

geleerd dat vele lijnen soms meer, soms minder verbreed zijn (Jkwf.ij, ')

Halk '), liANGLET ")). Ook iii liet speclruui der zonne\lekken, waar

1) Jewell, Astropli. .loiiin. 'A, 89—113, 18'.)lj; 11, ;2:3i-240, 1900.
'3) Hale, Astroph. Journ. ;i, 150— 101, IS'.Ki; l(i, i^ai— 233, 1902.

^) LANfii.EY, Aiiriiils of tl.c Astri)|ili. Oliservaloiy of llio Smitlis liislil., Vol. 1,

1900. Op lilz. 2()S, 209 pn 21C is iililaar .sprake v:ui oiircgoliiialigi; vcramlciingeii

in het warmtcf-pectrum (vooral in ^^' en il), die iret door ahsorplie in onzen

dampkring schijnen veroorzaakt te worden en (iu.s afliankelijk zijn van kosmische

invloeden. Do sclioone onderzoekingsmelhode van Langley kan van ck' alleigi-ootste

betcekenis worden voor do sliidic der veranderlijkheid van de zonnestraling, daar

zij onmiddellijk vergelijkbare waarden levert voor de energie dei- verseliillende

stralensoorien in een zoo belangrijk gedeelte van het spectrum.
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tal \;in lijnen liijzonder slerk xefln-ped zijji, lioeri N. TjOckykk ') de

groote \oranderlijkheid dier xerbreedingen opgemerkl
; hij en W.

LocKYER hebben boxendien gevonden, dat het geniiddekl (Apc van

het vlekkenspectruni eene periodieke wijziging ondergaat, \\aai'\an

de periode sameinalt niet die der zonne\lekken-freqneiitie.

Of' in het wisselend niterlijk der Frannliofersche lijnen van het

gemiddelde fotosfeerspectrnni deze periodiciteit óók bestaat, is nog
niet voldoende onderzocht. Het zeer abnoiiuale speciriini dat door

Hai,e -) gefotografeerd werd in 1894 fdns in een tijd van veel zonne-

vlekken) vertoonde, zooals ik eklers heb aangetoond "), de eigenaar-

digheid dat lijnen, wier zoogenaamde „omkeeringen" gewooidijk in

liet chroraosfeersijectrnm krachtig vertegenwoordigd zijn (meeren-

deels behoorende tot Fe, R, Ca, Sv, Al, Ti), daarin verzuiaJd waren,

terwijl met de versterkte lijnen (toekomende aan Zr, 3Jn, Y, V, en

ran onliekenden oorsprong) geen chromosfeerlijuen correspondeerden.

De periodieke veranderlijkheid, door Lockyei? opgemerkt in het \lek-

kenspectmn, bestond hierin, dat wanneer in de tijden van \eel zon-

nevlekken de meest verbreede lijnen werden uitgezocht, dit meeren-

deels ,/unknown lines" (d. w. z. lijnen die in het gewone zonne-

spectrum uiterst zwak waren) bleken te zijn ; terwijl dan juist de

sterke lijnen van Fe, JS^i, Ti, die tijdens een vlekkenminimum \'aak

verbreed werden gezien, op. den achtergrond traden. De o\ereen-

konist tusschen deze abnormaliteit en die van het spectrum \an Hale
valt terstond in het oog. Ongelukkigerwijs valt het gedeelte \aii het

spectrum waarover de waarnemingen van Lockyer zich uitstrekken

(>. 4HG8 tot P. 5893) geheel buiten het gedeelte dat voorkomt op de

bedoelde fotografieën van Halk (/ 3812 tot / 4132), zoodat onmiddel-

lijke vergelijking niet mogelijk is ; maar de ovei-eenstemining waarop
wij wezen doet ons verwachten, dat ook in het uiterlijk van het

gewone fofosfeerspectrum, iiuiteii de vlekken, de ruim J 1-jarige periode

wel gevonden zal worden.

Lockyer neemt aan dat ten tijde van het vlekkenmaxininm ver-

hoogde zoimewerkzaamlieid heerscht ; de heviger erupties zouden dan

een zeer veel hoogere temperatuur op de zon ten gevolge hebben.

Daaraan schrijft hij het verschijnen der onbekende lijnen en liet

verminderen in sterkte van de bekemle lijnen toe, naai- analogie

van de veranderingen die emissiespectra ondergaan als men \an den

lichtboog tot de inductievonk overgaat ).

1) Lockyer, Pioc. Roy. Soc. 40, p. 347; 42, p. 37; 4(), p. 385; 57, p. 199;
G7, p. 409, (1SSÜ-190Ü).

-) Hale, Aslroph. Jouni. 16, 220—233.
s) Versl. Natuuik. Afd. Dl. XI, p. 650-GG3. Aslroph. Journ. 18, p. 50— G4.

*) Lockyer, Proc. Roy. Soc. 67, p. 411—416, (1900).
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.\I;iai' iiii /.ijn (HiLiiil;'- ildnr ('ii. Nokdmvw ' dr iiilkiMnslcii L;('|)n-

liliri'i'i'il \.ili ('i'il iiil\ (ici-Il; niiilciv.Mcl^ ;i;iiii;a:llHl(' di' \ ci'aiMlcl'iliU'i'll

\aii dl' jaai'U('iidddi'ld(ii lU'v l('iii|i('ratiini- (i\it ilc liansclip uarde,

licdurt'iidc \u-\ lijdvak 1S7() l'IOO. 1|,.| I, lijkt dal de .ucniiddcldo

t('iii|n'raliiMi- indi'rdaail i'cin' [ici-iodickc \ craiidcriuii' (iiidcrüaat. suinoii-

lii'Hi'iidi' incl dl' /.(Hiiii'v li'kkcii|)('ri(Kl(\ doch iii dien /.in, dal iiicl de

iiia\iiiia lier kronmic \aii de \ lckk('iitV('(|uc'iili(_' juisl de iniiiima der

tc'iniicraliiMi'-lvrtniiim' oxcrcciikoiiicii. Dil is ecu IhioüsI (M'iisliii' 1ic/,\\ aar

tegen de hescluiuw iiiucn \aii I,<i(KVI'.k.

De XTaaji; doel /.ich \iioi' of on/.c op dispersie liernsleiide ihcoiie

de \\aai-iieiiMiii;:eii \aii l,()('KM'',n en hel residlaal \aii Nohdmann heide

verkLareii kan /.ondei- op leneiislrijdiiiliedeii Ie sluileii.

Wij zien in de genot'nule bijzonderheden \'an hel \lekkenspcclrnni

een verschijnsel, geheel gelijksoortig niet de ahnornuiliteiteu \an hel

öi)eetiMini \ an Haj.k.

Deze laatste helil)en wij knnncn \ erklai'en in de onderslelliiig, dal

tijdens i\o opname een hinge conuia-uiliüoper juist iiaar de aarde

licriciil was, zoodal nien nagenoeg rakelings langs discontinniteits-

opper\kd<ken ki'ci;. De ziciilliare strncinur der coi'ona, n:el haar

lange, bijna rechte strepen, is ons een aanwijzing (hd iiel Held der

zon, al naar gelang van de plaats die de aarde iinieenit, nn eens

\\èl, ikui eens niet langs schei']) gefeekende disconliniiileils\lakken

ons bereiken moei. Zien wij nog steeds at' \an mogelijke verande-

riimen in ile slotxerdeeling der zon zehe, ilan zon \oor ieder oogen-

blik de toestand volkomen bepaald zijn door de plaats van het

pnnt I' in zijn sjdraalvormige i>aan op den Ih:)1 7j (zie blz. 305), en

wij heliiien slechts aan te nemen dii/ </i' liju PA in i/r Jnrcn run

ree/ rh'U.-ni vulei' orrr i'i'ii i/raa/i' Irnijti' niki'lii/t/s /mitfs (/isc(iii//mn/>-//s-

rlakb'ii /oopt, dmi ti'ii i/Jdc run an rli-kleniuiniinnni.

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan luidt de nadere ojiheldering

der spectrale bijzonderheden aldus:

Een monochromatische lichlbnndel, strijkende langs een disconti-

iniileitsoppervlak, verandert stei'k in di\ei'gentie wanneer voor die be-

|iaalde stralensoorl de middenslol' een groole (positieve of' negatieve)

r(>l'ractie-constante heeft. De kans op \erineerdei'ing van de di\ei--

genlie is daarbij grooler dan die (»p vermindering, (nndal de slof

ijler wordl met loenemenden afstand tot het middelpunt der zon. In

het algemeen zal dus zulk een bundel de aarde bereiken met ge-

ringere intensiteit dan de bundels van stralensoorten die minder sterke

kronimiiis ondergaan. Hel gc\-olg daar\an is dal alle Krauidiofersche

*) Cii. NoRiniAN.v, (J. 11. i;iii, p. lui? - 1IJ5U, (,1'.KJ;J).
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lijnen <ii(> annnialr ilis|KTsic \ iMiwn/.akiMi. wcircns de nitociisprcidini:

(Ier nalHirii;(^ lirlii^ndiMcii een min nf meer \ cnlnistia-ilcn aclilfrurimil

\crlo'iJLii'n. \ odi' MinniiiL:i' lijni'n is de aclilcrui'i'inl lii'i'i'd II. K.

walorstollijiuMi. ij/.erlijncn. in i'cn wuurd de hi'kcndc nil\ lociiMiiii-

lijnen \an liel /.(innesiieclrnin). \(i(pr andere smal; dil lianut samen

niet hel ^elialt(^ \aii de /.diniemassa aan die stollen en met den \iirni

der <lis|)ei-sieki-umme. maar in ieder ucxai moei imdi de L;('nii(i(lelde

iiitensiltMi. n\('i- hel .ii'eheele sj)ecliaim fi,enonien, d(Mir hel slrijken

van hel li(dil lanus disconliniiiteitsxlakken kleinei' z.ijn iiewordeji.

Ten tijde \an een \ jekkeiimaximnm is dil in sterkere male het «icval

dan lijdens oen mininMim. 1'aarmee is hel resultaat \aii XonnMANN,

l)etrell'ende den lianu' der ui'iniddelde jaarlem|i<M'alnni- (i|i aarde.

verklaard M.

Xn lilijf'l nn,<;- (>\er Ie iiewijzeii. dal de/.eirde oorzaak ilie lijdens

\lekken-niaxinia zwakke lijnen \an hel vlekkenspeetiuin sterker

maakt, teiielijk sterke lijnen zwakker kan doen schijnen.

Daartoe herinneren \\ ij wederom aan onze \erklarinii \an het

abnormale speotrnm \an IIu.k. Wij onderstelden toen dat de eor(»na

een ,/hnisvonnifie" sirncinur had. Thans willen wij, als gevolü- \aii

latere o\'erwegingen, de sli-uetnnr \an de liuitoiiste deeleii der zon

liever ,/|)Iaatvoi-mig'" noemen — hetgeen in de eonelnsies onzer

vroegere iiiededeeling geen verandering brengt. Als nu het lieht

ongeveer evenwijdig aan de iliseontimiiteitsvlakken door deze structuur

gaat, volgen de allersterkst gekromde stralen golfvorniige banen (zie

Versl. Natnnrk. Afd. Dl. XI p. ()5.S en ()59). Zij worden dns bijeen-

gehouden, als het ware vdorlgeleid langs de ])laatvorniige striictniir,

en bereiken daardoor de aarde met grooter intensiteit dan stralen

die niiinler sterk worden gekromd. I!ij l<"rannhotersche lijnen met

een breeden achtergiDiid (toekomende aan stollen die betrekkelijlc

sterk \'ertegenwooriligd zijn onder de corona-gassen zoodat zij ook

tijdens de vlekken-minima reeds tot sterke anomale dispersie aan-

leiding geven) zal dus de naaste omgeving der eigenlijke absorplielijn

ten tijtle van een vlckken-niaxinnini juist ln'hlcrdcr schijnen. Immers

de sterkere stra.-dkromming die deze periode Icenmerkt floet den

1) De llrlitsoorteri die door vcrsiroüiiiig \vcgt;enomen y.ij'i uit iiel voor ons ziclit-

bai'c zonlicht hegeven zifh naar andere streken des hemels, ver van de baanvlakken

der planeten, waar zij aks f'akkelsti'aling, chromosfeerlicht en coronalicht gezien

zouden worden. Kon men de gemiddelde straling daar sp clroscopiscli onderzoeken,

dan zou men er in liet doorloopeml s|)e(truin heldere lijnen aanlrelVen, Ier weers-

zijden van en zeer k- it bij de eigenlijke absorptielijiien. Sommige sterren vcrioonen

dit verschijnsel : men zou het dus kunnen verklaren door te onderstellen dat

men daar te doen liad met liclianien. gelijkende op de zon, doch die men beziel

in een liihling. sttik hellende op liuii ae(|uator.
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wazi.u'cn acIiliTiiroiul wel is \va;ir iiof;- hrecder worden, maai- hrcim'l

tcvoiis in tli> (•(iilraic dccleii liclil loruif. Men krijui den iiidi-nk

alsof de aiis(n-|iticlijii vcr/.wakl is. Daaroii(e<i'c'ii zal liij iijiH'ii ind

oen /.\\ai<krii. sinallcii aciilcruroiid de \ ('rsleri<iii,u' xaii deziMi in ccii

liid|ici-k \an \('cl /.oiiiic\ li'kkcn nviioel lol haar ivclil i^oniou.

De liiov ,2:0<>'cvcn vei-klariiili' wordt gosIciiiRl door de uil komst \an

oen ox|)orimciil('('l onderzoek dal elders in Jjijzonderlieden hesclirfxcM

zal wdrdcn. lid hclrcfl den in\ loed \an een ölcisel \an kimsimali.ü'e

disconliiiniteils\lakken op hel absorpliespeehum \an naliMnmdamp.

De opslelliiig is in hej^insel dezelfde als die, welke beschreven is in

mijne mededeel iiifi,' ,/ovei- maxima en miidma van liclilslerkte die

i)imien ilo verhrcediiig'en van speeli'aallijnen somtijds zichlliaar zijn" '):

een Imndel electrisch lirht \all op de si)leet van oen prooien roosler-

s|M'clidscoop na een lann'e, plaahorinige nalriunnlam doorloopeii Ie

helihen. Maar aan den brander was ihans bijzondere zorg besteed.

De uifstrooniingsopeninfi' is 75 e.M. lang en 0,15 c.M. breed; een

regelbaar mengsel xaii lichtgas en Incht wordt zoodanig ingevoerd

dat de vlam over haar geheele lengte gelijkmatig brandt. Verder is

binnen den brander een inrichting aangebracht, die in staat slelt de

vlam van natriumdamp Ie voorzien, en wel o|> znlk een wijze dal

men de hoeveelheid van dien dani|) bimien zeer wijde grenzen

nilerst gemakkelijk tijdens de [noefneming i'egelen kan.

Met dezen toestel is onderzocht welken invloed het absorpliespec-

Irnm ondervindt van veianderingen in den helHngshoek tnsschcn

de disconlinniteilsvlakken en den lichtbundel: van wijzigingen in de

hoeveelheid van ilen natriumdamp; \an diaphragma's oj» den weg'

der lichtstralen, enz. Hetgeen men hierbij waarneemt is volkomen

verklaarbaar nil de verschillende straalkromming die de anomaal

verstrooide lichtsooi'ten ondergaan, en de veranderlijke eigenaardig-

heden van het zoimevlekkensj)ectrum laten zich bij deze proeven

treffend nabootsen. In het bijzonder ziet men dnidelijk dat, indien

de vlam evenwijdig is aan dvn lichtbundel, een kleine hoeveelheid

nati-inm(lam|i zeer donkere verbr(>ede I)-lijnen teweeg bi'engt, bijv.

0,5 of 1 Angstr. eenli. breed ; terwijl vermeerdering van het gehalte

aan natriumdamp de lijnen lot steeds breedère banden nits[)reidt.

die van het middeji uil lichler vvoi'ilen, slechts een smalle, scherpe

centrale absorplielijn overlatende.

1) Verslagen Naliuiik. Aid. Dl. XI. p. 770.
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III. DE PKRIODIEKE VERANDERINGEN IN HET UITERLIJK DER ZON.

1. Zonnevk'kkeii en Fakkels.

Dat men zoniicvlekkeii kan l)escIion\veii als producten van straal-

breking, in het bijzonder \'an anomale dispersie, heb ik in Jj^ginsel

reeds aangetoond in een mededecling ^•an Febrnari 1900 ^). Ehert

heeft daarop een proef besclire\'en '^) waarbij — door de dispersie

die het licht eener liooglanip onderging in een vlam van l)randend

natrinni — verschijnselen werden voortgebracht, die inderdaad groote

gelijkenis vertoonden met hetgeen men waarneemt bij zonnevlekken,

vooral ook ^vat spectrale bijzonderheden betreft; de omkeeringen der

lijnen, de verscluii\'ingen en \er(akkingen, enz.

Ik heb die proef onlangs herhaald, ilocii in plaats van stukjes

brandend natrium de 75 c.M. lange vlam gebezigd. Dit had het

xoordeel dat men de omstandigheden beter regelen en de \erschijn-

selen rustiger waarnemen kon. In hoofdzaak verkreeg ik dezelfde

resultaten als Ehert.

Maar onze vlam veroorloofde bovendien eenige waarnemingen te

doen omtrent de optische werking van nagenoeg })latte discontinui-

teitsoppervlakken. De beteekenis van dergelijke oppervlakken \oor

de zonnetheorie maakt het -wenschelijk, de bedoelde waarnennngen

in het kort te vermelden.

Het licht \ an een booglamp werd geconconlreerd op een diaphragma

van 15 m.M. middeliijn, dat geplaatst was ongeveer in het bramlpunt

van een tweede lens. De uit deze tredende lichtbundel was zwak

divergeerend ; in den stridenkegel bevond zich op 20 meter afsland

een kijker die ingesteld werd op de Iwet'de lens. Waimcer men

dan hel oculair \an den kijker een weinig uitsclK)of, kon op een

sciierm een vergroot l)eeld \an de lens worden opgexangen: dil

stelde het zonnebeeld voor. Op den weg tusschen lens en kijker,

kort bij de eerste, vverd nu de lange vlam geplaatst. A¥as de bran-

derojjeinng nauwkeurig evenwijdig gesteld aan de as van den sli-a-

leidiundel, zoodat de verlengden der discontinuiteitsoppei'viakken het

objectief \an den kijker troflen, dan zag men in het nagebootste

zomiebeeld een stelsel van twee ongeveer e\en\'iijdigc zeer donkere

vlekken, teweeggebracht door de twee bladen i\{'\- \lam waarin de

veri)randing hoofdzakelijk plaats vindt. Een geringe standsverandering

van den lirander had groolen invloed oi) de gedaante van de vlekken
;

1) Vci-sl. Natuui-k. Afd. Dl. VI II, p. rydO.

-) H. Ebf.rt, Die anomale Disi)eisioii giühciuler Metalldampfc mul ilir lüiiMus

auf Phanomcne der Soiineiiübcrllachc. Aslroii. Nuelir. l.j."), S. 170—18^.
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dmaido iiicii den tiiiiiHlci- cnUclc i;i'ii(l('ii oiii ccii \r'rlil<iil(' as, dan

l)lev(Mi iiJiliiiifliJU dw iirrclriidc iiilciisiloilsv fi-sc-liillcu /.iclidiaai', ovpi-

oen ln'oodci' licdcn'llc van licl liclilNcld, maar de diddelijke zwarte

\ l('l<k('ii wai'cii s|i(i('diii- xcrdwciicii.

SU'lK'ii wij (MIS ll:aii> iiicit in liijz-ondcrluMlcn \ oui-, hoe \(»lji;eiis

den Icui'nwniirdiuen slaud (in/.i'i' kennis de eonsliliilie \an de p;as-

\(irniiu(' zonncniassa zijn moet. \Vij Irc^lieii daai'in de door Emdkn ')

hel eeisl l)eselire\'eii (Hiiw ('iiterLniiS(i[i|)ei-\ laklcen aan, tliseontinniteils-

vlakken waarin volgens v. IIki.miioltz gt)lving en werxelvornung plaals

vindl. Hel li.ul vooi' de luuid te onderstellen, dat iiel i^-estreepte

uilcrlijk der ('(irdiia ons de licselirijvcndc lijnen dc/.er opper\'lakken

ten naaste l>ij \v zien gecil al lalcn wij xooi' 'I oogenblik in lid

nndden f/ae dit gcscliiedt.

In het al.neineen zal loodrecht op de disconliiiiiileils\ lakki'ii de

diehiheid hel sncisl \(>randei-en; helilieii zich in die \lakken hox'endien

wervels gevormd, dan is in de wcrvclassen de dichtheid een niininuuii.

]\Ien kan derhalve de siriicinur der zon in groote trekken plaat-

\()i'ini.n noemen, liinsNorniin- in eni^cren zin is zij daar, \vaar wer\e-

ling gevonden woidl. De meest xoorkoniende richting der wervelassen

valt overal samen niet den 1üü|> der heselirijvende lijnen van de disconti-

)iuiteitsop|iei-vlakken, maar overigens zijn de wervels in die vlakken zeer

A erschillend ueorienteerd. Sommige discoininniteitsop|>er\lakken zijn zoi'i

gelegen, <lat hnnne verlengden tie aarde Irefl'en ; w ij kijken dan hijna

rakelings langs een lilail \an zulk een o|)per\ lak naar de zon. Deze

liladen pi-ojecteeren zich o|i de zonneschijt' in 't algemeen als meer

of nundei' smalle slrooken. excjiwijdig aan ilen zonsaeqnator. Hoe

smaller <lie strooken zijn, hoe meer oirze gezielitslijnen naderen tot

werkelijke i'aaklijnen aan de disconlinnileilsopperv lakkeji, en hoe

sterker dns de in\h)ed der lichthreking, (,1. w. z.ile verstrooiing \ooral

van liet anomaal geltroken licht, zijn zal. De i)reedle <1<m- projeetie-

strooken op de verschillende deelen dei- zonneschijl' wijzigt zich

naliMirlijk mei de plaals \an hel pnnl /' i>\> den hol />.

\'all de as \an een wci'M'I jnisi in de gezichlslijn, dan \ertoont

zicii een donkere slip. In een geliied waai' stei'ke werveling plaals

vindl liehnevcn de afzonderlijke \'oi-te.\-asseii ui''l underling even-

wijdig te zijn, al nidclen zij locli wel len iiaasie hij in de diseonti-

nniteits-opperv lakken liggen. Daarnil laat het zicii verklai'en dat een

\lek een samenslel \an zeer vele wervels — hij de wenteling

der zon geruimen tijd i<aii zichlhaar blijven, ondei- voortdnrende

verandering Aan gedaante, omdal men telkens langs an<lere wei'vel-

•) R. Emdkn, Beitragi' zur Snnncntliforic. Aiiu. U. l'hy>. [i-J, 7, |i. 176—197.
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assen kijkt. Yenier kan de boven beschreven proef met de kinge

natriiinivlani dienen om cenigszins aansclionwelijk te maken, dat men
wervels, gelegen in diseontiniiiteilsoppervlakken die zich niet smal

prqjecteeren, ook n'n't als dnidelijke \lekken te zien krijgt. Dat is

bijv. het geval met wervels die op meer dan 30° h(!liografische

breedte aevormd worden. Ook nabij den aeiniator Ireft men wcini"'

vlekken aan, maar de oorzaak daar\an is \vaarscliijnlijk gelegen in

de omstandigheid dat aldaar, overeeid<onisiig de theorie van Emde.v,

minder aanleiding bestaat voor de vorming van wervels.

Vlekken \ertoonen zicli dus in het algemeen djxar, waar de sfof-

verdeeling \an dien aard is dat de naar de aarde gerichte lichtbun-

dels een Itnitengewoon groote vermeerdering van divergentie onder-

gaan. Daarnevens moeten natuurlijk ook ]daatsen voorkomen, waar

de dichtheidsverdeeling juist tot sterke vermindering van divergentie

aanleiding geeft: dat zijn de fakkels. In de zoogenaamde
;,
|)oriën

en gi-annlaties van de fotosfeer" \inden wij dezelfde tegenstelling op

kleinere schaal terug. Al deze zonneverschijnselen zijn aan snelle

vormveranderingen onderhevig daar het ingewikkelde optische stel.sel,

waardoor de lichtstralen tot ons komen, zich met betrekking (ot de

aarde lieweegt.

Dl' /K-n'di/icifi'if der zonmwh'kken. Na het bovenstaande is het wel

duidelijk dat wij, om de ruim elfjarige periode in de frequentie, in

de gemeenschap[ielijke oppervlakte en in de gemiddelde heliogra-

fisi'he i)reedte der zonnevlekken te verklaren, niet genoodzaakt zijn

een periodieke veranderijig in de ,/werkzaandieid" \an de zou aan

te nemen.

Onderstellen wij eens dat alle werkelijke x'ornn erandeiing in de

zon plotseling ophield: dat de geheele gasmassa bleef in den toestand

waarin zij op een gege\en oogenblik verkeert, maar dat de rotatie

vdorliiinu; dan zou zicii in het uiterlijk der zon, de ligging van

vlekken en fakkels enz., tndi een .r-jarigc periode vertoonen omdat

telkens na .e jaren het punt /' weer ongeveer dezelfde baan beschrijft.

Daar intusschen de werkelijke coutiguratie \au het zonnelichaam

wèl verandert — hoewel waarschijnlijk langzaam en vrij geleidelijk —
moet men de wjvargenonien periode van gemiddeld 11,2 jaren be-

schouwen als t)ntstaan uit de samenwerking van een (looi'/oo/tendc

(misschien eenigszins onregelmatige maar niet noodzakelijk |)eriodieke)

iyraiuh'rin(/ in. di; (ll.fCOiUinuitelf.f-ojtjn'irliikkcn. <h'r zon met de jn'rio-

(lii'h' pl((>itsri'r<niilrn'ii(/ di'r inirdc ten ojizichle \au ,diet gemidilelde

roteerende zomielichaam."

Dit laatstgenoemde licgrip dcliiiieereu wij al^ den bdl II wiens
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syno(lisdi(> ()iiiloo})stij(l liclijk is aan de poriodo van ongevcor 20 daneii

die men in nurdschi' vcrseliijnselen lieert opgenierUl.

Traclilcn wij ons nog iets nader rekenselia|i ic geven \an de

wijze, waanip de periodieke plaalsxci'aiidering \an ons ge/iciilspunl

vei'Oorzai<en kan, dal liet aantal vlekken dat men in den lonp \au

een jaar \\aai'neeml \an een ma.xinnini nit langzamerliand afneeml,

om dan na (> ot' 7 jai-cii wcei- Ie gaan aangroeien en na JJ jaren

opnienw een niaximum Ie liereiken.

\Vij stellen ons daartoe de spiraal \aii 14 windingen xoor, door-

loopen in hel jaar van een xiekken-inaxinnini. De daaroj» volgende

jaar-spii'aal is een zekeren al'stand \erselioven ten opziehte \an de

eerste, maar ligl locli in haar gehe(>leii hiop nog \i-ij diehl liij de

eerste. Zij currespondeert dus ^vel is waar niet mei de i'eeks van

optische ('{indjinalies die /ir/ i/mist/'i/st was voor liet zichtbaar zijn

van vele \lekken, maar \crmoedelijk tocii ook niet in eens met een ri'<'/

iii'nnh'v gnnstige reeks. Hel is daarom waarschijnlijk, dat in het tweede

jaar hel aaiilal vlekken slechts weinig kleiner zal zijn dan in het eerste.

De derile ja;ir-spiraal is wederom verschoven ten opzichte van de

tweede en is dns nog een weinig verder \erwijderd van de spiraal, die het

grootste aanlal voor vlekken gnnstige optische combinaties doorliep; enz.

Men honde bij deze beschouwing in het oog, dat de baan van 1'

slechts nilersl weinig helt ten opzichte van de discontinuiteitso|)per-

vlakken, en dns nn eens over groote lengten nagcm)eg langs deze

oppervlakken, dan wedert)m over nog veel grootere lengten Inssclien

twee discontinuiteitsopperv lakken door kan loopen.

Er is geen reden om te verwachteri dat de vermindering in het

vlekken-aantal geheel regelmatig zal plaats hebben; maar in ieder

geval moet er een jaar-spiraal komen, waarin de omstandigheden

x'oor het verschijnen \aii \lekken hel minsl gunstig zijn, want

naarmate men de twaalfde spiraal nadert, die onge\'eer samenxalt

met de eerste, nmeten de condities m)odzakelijk weer verbeteren.

De vlekkenjieriode is niet constant \an lengte en de hoogte

dei- maxima is ongelijk. Dil zou reeds hel geval moeien zijn indien

de zon volmaakt onverand<'rlijk was, omdat de 12''" spiraal \an /'

niet ml lUDlrii !/'(/ samenvalt met de eerste; maar bovendien zidlen

wijzigingen in de slofverdeeling de kans op ongelijkheid van de

opeenvolgende schommelingen nog vermeerderen.

2. /'fiitiihcniniies.

r>ij een vr(»egere gelegenheid ') hebbeu v\ i
j

vaii de proluberanlies

en hunne spectrale eigenaardigheden eene vcrklaiiug gegeven, berus-

1) Verslagen Natuurk. AlU. Dl. XI, p. 126.
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deelen der discoiitiiiuiteitsoppervlakkeii die zieli aan den rand dei-

zonneschijf prqjecteeren. Thans znllen wij (teniakkelijk kunnen inzien

in hoeverre deze verscliijnsek^n lol vlekken en fakkels in betrekkin"-

slaan, en dat zij, op dezelfde i>ronden als de zonnevlekken, in de

menigvuldigheid en in de plaats van hun verschijnen eene -zekere

])eriodiciteit moeten verto'onen.

De zoogenaamde metallische of erui)tie\e protuberanties treft men
slechts aan in de nabijheid — althans in de zojien — der vlekken;

nooit in de poolstreken. De meer wolkachtige protuberanties daar-

entegen worden op alle breedten gevonden. Naar onze theorie

laat zich dit aldus verklaren. Voor lichtsooren, in het S])ectrun) thuis-

belioorende nabij de lijnen van JSfa, Mg, Ba, Fe, Ti, Cr, Mn, die

men in de metallische protuberanties aantreft, is de anomale dispersie

geringer dan voor de naaste omgeving der lijnen van H, He, O/,

zooilat er grootere dichtheidsverschillen noodig zijn om de „eruptieve"

dv^.n om de wolkachtige protuberanties (die in den regel sleclits de lijnen

van H, Hl' en Ca te zien geven) voort te brengen. Volgens de berekc-

]iingen van Emdex is nu intlerdaad op middelbare breedten krachtiger

werveling te verwachten dan in de aequatoriale en de poolstreken.

Het verschijningsgebied \an de protuberanties moet wel breeder

zijn dan dat van de vlekken, want zoodra men zich den loop der

discontimüteilsoppervlakken en der wervelasssn goed voor oogen

houdt (men kan zich daarbij laten leiden door de gedachte aan den

vorm der coronastralen op goede eclipsfotogratieën), dan ziet men
terstond in dat de zichtbaarheid \an zonnevlekken gebonden is aan

strengere voorwaarden wat betreft de ligging der aarde ten opzichte

van de structuurelementen der zon, dan de zichtbaarheid xixn [)rotu-

beranties. Immers protuberanties vertoonen zich reeds, wanneer slechts

langs de gezichtslijn naar den schijnbaren zonnerand zich een gebied

van werveling uitstrekt, dus vooral waimeer de gezichlslijn daar t(M-

plaatse raakt aan het discoutinniteitsop[)ervlak. Voor het verschijnen

van vlekken is de voorwaarde, dat de geziclitslijn niet alleen raakt

aan het diseonlinuiteitsvlak ter plaatse van de werveling, maar dat zij

i)uven(lien nog ongeveer samenvalt niet de richting van wervelasscn.

Dl' pei'lodk-lti'it ili-r in-oiabevantiea. Op welke plaatsen \an den

zonnei-and men op een gegeven oogenblik protuberanties ziet, wurdl

natuurlijk niet alleen door den toestand der zon zelve bepaald, maar

mode d;:oi' de plaats van het punt P. De [leriodiciteit in de bewe-

ging van P moet derhaixe bij de protuberanties worden ternggexonden,

zoowel in iiai-e frequentie als in hare ligging.

1\

VoijLiguii der AiUL^uimt;- NHtiiurl<. Dl. Xll. A\ l'JU3/-i.
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Een (luidclijk urnliscli ovor/.iclit \;ui de periodiciteit der vlekken

en der iindiilieraiilics in \i'i-li;uid met li,ir(> neniid<Iel<lo lieliogi'aliselie

lirecdten vindt men n.a. in ecne inededceiinL!,' van ÖiR N. Lockvkr

en W. J. S. LocKYER over: /,.Solar I'r<iniincn('e and Spot Cireulation

1872—1901"'). In vooraft^aande artikelen') hadden dezelfde onder-

zoekers i-eeds (Ie cipmerkin^- liemaakt „dat do tijden van sterkste

protnberanlie-ontwikkeiiiiji,- in de Looj^ere breedten aanmerkelijk afwij-

ken van die in de meer aeipiatorialc zonen. De laatste hangen

nauw samen mei de lijden van vlekken-ma.xinia, de eerste vallen

daarlnssehen, zoowel voor 't noordelijk ais voor 't znidelijk halfrond."

Daar volfiens oirze opvalliiii;' })r()tiil)eranties het dnidelijkst gezien

worden naliij de plaatsen waar de geziohtslijn raakt aan wervelende

deelen van diseontinniteitsoppervlakken, is het begrij[)elijk dal dit

ten tijde van vlekkenmaxinia liet veelvnldigst in de zonen der vlekken

voorkomt, en dat de meesl gnnstigc positie voor het zien van pro-

tid)eranties op andere breedten, ook op andere tijden valt.

De kromme die de veranderingen in de veelvnldigheid der protii-

berantics weergeeft, vertoont daarom wel is waar de elfjarige vlek-

keni)eriode, maar -wijkt toch ook in menig 0|)zicht van de vlekken-

kronnne af. Kleinere maxima en minima van fi-eqnentie leggen

zich over de hoofdgolf en wijzen op een (niet constante) periode van

ongeveer 3 jaren. Wij zien voor een dergelijke fluctuatie voldoende

aanleiding in de opeenvolging van stajiden, die de onregelmatig

gelionwde zonnemassa ten opzichte van de aarde inneemt.

IV. De rr.KioDiciTEiT in dk vari.\tiks v.\n meteorolocüsche en

.VAKDM.VGNETISCHE ELEMENTEN.

1. /.s' de Iijipotliese der veranderlijke zonnetoerhzaamheid oninlsJxtar?

In het vooi'afgaande hel)ben wij de veranderlijkheid der zonne-

ver.schijnselen voor het grootste gedeelte aan de doorloopende ver-

plaatsing van het gezichtspunt toegeschreven, waarnit wij de gasmassa

aanschouwen. De wijzigingen die in den algemeenen toestand van

het zonnelicliaam zelf ontstaan wegens de nitstaling en de relatieve

beweging der gaslagen, onderstelden wij betrekkelijk klein en gelei-

delijk verloopend ; heftige bewegingen, uitbarstingen, perioden van

verhoogde en van verflauwde //wei'kzaamheid" der zon behoefden

wij in ons verklaringssysleem niet aan te nemen. De hoeveelheid

energie die door de zon per tijd.seenheid wordt nitgezonden konden

wij bescli(juwen ais nagenoeg constant.

1) Sir N. LocKYER and W. J. S. Logkyer, Nature G7, p. 569—571, UOOS).

») Dezelfden, Nature 66, p. 249, (1902); 67, p. 377.
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Op den eersten blik schijnt het nu echter des te moeilijker, reken-

schap te geven van de periodieke veranderlijkheid \an talrijke aa:dsclie

verschijnselen die in hnn beloop de frecpientie van zonnevlekken of

van jirotuberanties op den voet \olgen.

Intnsschen is er, voor zoover nnj bekend, 0[) de onderstelling dat

de nitgesiraalde zonne-energie wèl periodiek verandert toch nog geen

enkele verklaring ^'an den waargenomen samenhang tussclien zonne-

vlekken en aardsche verschijnselen gebouwd, waarvan men zou kunnen

zeggen dat het jammer is haar prijs te geven.

0\erzien wij in het kort wat men in deze richting beproefd heeft.

De tijdperken van maximale vlekken-frequentie kenmerken zich in

het algemeen op aarde door grooter onrust in de verschijnselen en

verhoogde circulatie; de neerslag is grooter, er zijn meer cyclonen,

meer poollichten, meer magnetische storingen. Maar daar in die

tijdnei-ken de gemiddelde temperatuur over de geheele aarde een

weinig lager is dan tijdens de vlekken-minima '), moet men be-

sluilcii dat de totale energie die de aarde bereikt, in de jaren van

veel zonnevlekken juist een minimum doorloopt. Dit levert al aan-

stonds een zekere moeielijkheid op voor verklaringen, die men zou

willen gronden op een elfjarige schonnneling in de totale door de

zon afgestane energie.

Nu zou het echter kunneii zijn dat de uitgestraalde zonne-energie,

hoewel in de jaren van veel vlekken gemiddeld kleiner, dan toch

sterker veranderlijk was dan gedurende de minima. ïMen heeft dus

onderzocht of met het verschijnen \an groole zomievlekken of fakkels

of wel met hun doorgang door den middelsten meridiaan der zon

steeds aanmerkelijke storingen in aardsche verschijnselen gep;xard

gingen. De uitkomst leei'de dat dit niet altijd het geval is. Kog on-

langs is deze qnaestie uitvoerig behandeld door A. L. Cortie '). Reeds

vroeger had Father Sidgreaves uit waarnemingen van 1881—1896

afgeleid dat wel is waar in de jaren \'an groote zonnewerkzaamhcid

ook groote magnetische stormen voorkomen ; maar vele vlekken gin-

gen n/i't gepaard met magnetische storingen en hevige storingen

kwamen somtijds voor op tijdstippen dat de zon vrij \^'as vnn \lekken.

,/These results" zegt Cortie, ,/are adverse to any theory which would

place the cause of magnetic storms, and l>y the cause we mean the

erticient cause, anywhere on or in tlie vicinity of the Sun". Cortie

zolf vergeleek gedurende drie jaren (J899—1901) het uiterlijk der

zonneschijf met de gelijktijdig te Stonyhurst geschreven magnetische

1) Ch. Nordmann, C. R. 13C, p. 1047-1050, 1903.

^) A. L. CoHTiE, S. J., Aslrophysical Journul 16, p. 203—210, 190-2.

21*



[ 318 )

krommen. Tic j'iai'iiemiildi'hh')) \;iii \ lckkoii-o|)|)('rvlaklo oii van variaties

iii (lorlinatic \(M-I(i(nuleii o\(M-i'ciislcnnr.eii(lcii ii'an^' ; maar zijn tal)el

o|i lil/. 207 I. e, i)e\vijst. dat (lil md i\e tii'iniildrldt'ii per zonni'rotafi(;

\()lstr('kt iiici ii'ci'ciiclil licl ucval is; en iKi^i" diiidclijlver bieek het,

dat xlckkcn en stdriiiurii \va'\ ndod/.aki'lijk samengaan, als de dagc-

iijkscJu' /,()im('\\aarnc'min,i;('n met de dauoiijkst-lie maiiiiotisclie krommen
onmiddellijk Aerjieleken wci'dcn. Tijdens een ^roote storing bij\'. op

12 P'ehr. 1899 was de zon \ rij \an vlekken, terwijl de /eer groote

\ lek in Ali'i 1901, die Injna twee /.omierolaties meemaakte, niet ge-

paard ging met magnetisrlie stoi'iiigen van eenige beteekenis. Cortik

komt tot het hesliul dal /,onne\lekken en magnetische stormen waar-

schijnlijk tol elkander in bel rekking .staan //als twee samenhangende,

hoewel somtijds van elkaai' onafhankelijke, gevolgen van een ge-

nieenschap|telijke oorzaak."

Indien hel dns niet de \lekken en de fakkels zehe zijn, die door

liiin bijzondere licht- of w armlesti-aling de onderstelde flnctnalies in

den energietoe\()ei' naai' ile aarde \eioorzaken, zon men kinineii

denken dat wellicht geheel andere vormen van arbeidsvermogen <le

hoofdrol spelen in de verschijnselen die ons liezighonden.

Zoo heeft AuKiiKNirs ') een h_v|)olliese ontwikkeld, waarbij de uit-

komsten diM' joiig.sie onderzoi'lviiigen over kathodestralen, ioniseei-ing

\aii gassen, eigenschappen der ionen en electroncn, di'nkkiiig van

het licht, e(>n rnime toepassing vinden. Hij schrijft de bedoelde

periodieke ver.schijnselen op aarde toe aan negatief geladen zoimestof,

dat door bepanlde op de zonneojipei'vlakle aanwezige werkingscentra

uitgezonden wordt (\'an daar de i)eriode \an 25,929 dagen) en

waarvan overigens de pi-odiictie mei de zonnewerkzaamheid varieert,

namelijk grooter is tijdens de \-lekkenmaxima. Het zonncstof wordt

door den stralingsdrnk in de hemeirnimte verspreid; het veroorzaakt

negatieve lading in de hoogere lagen der aardatmosfeer. De ont-

ladingen geven aanleiding lot het ontstaan \an kathodestralen, noor-

tlerlicht; de geladen deeltjes, met den ^vind meegevoerd, vormen
elcctrische stroomen die het aai-d magnetisme storen.

Deze iheorie van AiiKiiKVirs is o|) verschillende punten bestreden

o. a. door Ch. Nordm,\nn '), die zelf ter verklaring van den wisselen-

den invloed der zon op meteorologische verschijnselen een geheel

andere onderstelling op|)ei-(, namelijk dat de zon lavue electriscJie

(jolveii iiitzeJidt, en wel vooral in de sti-eken der vlekken en der

fakkels (>n ten lijde \an \lekkenma\ima. Waar deze goUeii \an

1) Ahrhenius, Uev. gen. d. Sc. 13, p. 65— 76; Lehrh. il. kösm. Pliysik, S. 140—1.55.

2) Cu. NoRDMANN, Rcv. géii. tl. Sc. p. 379—388.
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Hertz do lioogere lagen der atmosfeer treffen, maken zij deze betei-

geleidend en zeltlielitend. Daarmede zon verklaard zijn dat tijdens

de maxima de electrische stroomen in de atmosfeer versterkt worden,

de magnetische variaties grooter zijn en de heldere noorderlichten

\aker A'oorkomen.

Ecditer treffen, zooals wij zagen, de groote magnetiselie storingen

niet ieder afzonderlijk geregeld samen met de aanA\ezigheid van in

't oog vallende zonneverscdiijnselen ; evenmin de sterke iiodllichteji.

De tlieoi-ie van Nordmann eischt dus eigenlijk dat men op de zon

afzonderhjke nitstralingscentra van lange eleotrische golven aanneemt,

afgeseheiden van vlekken en fakkels. Dat vereenvondigt onze voor

stellingen omtrent het zonnelichaam niet.

BiGELOW ^) wil de inwerking der zon op het aardmagnetisme voor

een groot gedeelte beschouwen als een onmiddellijk gevolg van de

plaatsing der magnetiseerhare aarde in liet nuxgnelisclie veld der

zon; hij onderstelt dal de magnetische toestand der zon sterk ver-

anderlijk is. Maar onichit, \olgens berekeningen van Lord Kki.vin '),

die veranderlijkheid ondeidvbaar groot zon moeten zijn om de waar-

genomen storingen in liet aardmagnetisme door directe inductie te

kunnen veroorzaken, neemt Bigelow l)Ovendien wisselende eiectrici-

teitsontwikkeling in de Jioogere luchtlagen aan, \'eroorzaakt door de

ioniseerende werking van veranderlijke zonnestraüng. Een gestrenge

kritiek op de beschouwingen van Bigelow is gegeven dooi' Schuster ").

Al de genoemde theorieën schieten te kort in eenzelfde zeer belangrijk

opzicht. De meteorologische en aardmagnetische storingen zijn namelijk

veelal van dien aard, dat zij niet eenvoudig bescliouwd kunnen

worden als een versterking of een verzwakking van normale Aver-

kingen. Bij magnetische storingen bijv. doorloopt de storingsvector

allerlei richthigen en grootten op een wijze, (He met de dagelijksche

variatie geen verljanil iioudt. Het grillig ontslaan der barometrisclu'

minima, waarvan in \ele streken tier aarde de weersgesteldheid

zoo zeer afhankelijk is, kan evenmin worden uitgelegd als een

bloote vermeerdering van de gewone atnioslerische circulatie, zdoals

die het gevolg is van de bestraling ii: xcrhaiid mei de aswenteling

der aarde. En zoo is er meer.

Men moet zich dus wel den kosmisciien invloed van dien aard

denken dat hij, hoewei van de zon afkonisiig vu de aarde treffende

1) Bigelow, Solar and Terrestrial Magnetism, U. S. Weatli. Bur. Bulletin No. 21,

1898; Eclipse Meleorology and Allied Pioblems. Washington 1902. Zie ald;iar p. lOt.

) Lord Kelvin, Nature 47, p. 10/— ilU. (1892).

») ScHüSTER, Terrestrial Magnetism 3. p. 179—183. (1898).
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liimieii kegels met opeiiiiijjslioekeii van slerlits IQ", tocli dj) ver-

si'liiilciule deelen der aarde somlijds nog zeer verschilk'iid werkt.

Bovendien vertoont die inwerking dnideiijk een iiaUjaarlijksclie |)erio-

diciteit. Uit seiiommelingen iu de energie-levering der zon liecft tot

nu toe geen theorie deze belangrijke karaktertrekken der kosmische

invloeden op aannemelijke wijze weten af te leiden.

Wanneer dns onze nieuwe zonnetheoric tot het besluit voert, dat

\-oor het verklaren \an de \crsehijnselen die wij aa,n de zon zelve

waarnemen het onnoodig is, periodieke verandering van de „zonne-

werkzaamheid" aan te nemen, behoeven Avij ons van het aanvaarden

dezer conelusie niet te laten at'schrikken door de overweging, dat

wij dan tevens uit ile liestaande opvattingen omtrent den oorsprong

der meteorologische en magnetische storingen alles moeten prijsgeven,

wat l)ernst op de hypothese van veranderlijke zonnewerkzaandieid.

2. Gevolgen van de beweging der aarde door het ongelijkmatige

stralingsveld der zon.

Wanneer de zon door gewoon vensterglas heen een verwijderd

sclierm l)eschijnt, is de verlichting daarvan verre van gelijkmatig.

Zoo moet ook de straling, uit de diepere deelen der zonnemassa

komende, na de buitenste steeds ijler wordende gaslagen te hebben

doordrongen, zich ongelijkmatig in de hemelruimte verspreiden. De
aarde beweegt zich derhalve door een veranderlijk «stralingsveld".

Het lichtbrekend vermogen der coronagassen is wel is waar slechts

gering; maar de slralensoorten die anomale dispersie ondergaan zullen

toch vrij sterk gekromd kunnen worden, zoodat hunne bundels

varieeren in divergentie, vooral daar waar zij ongeveer rakelings

langs discontinuiteitsoppervlakken zich Aoortjilanten.

Wij zullen aantoonen dat dit eenvoudige beginsel de kiemen in

zich sluit, waaruit zich een verklaring zal kunnen ontwikkelen van

den periodiek veranderlijken invloed, dien de nagenoeg onverander-

lijke zon op de aardsche verschijnselen uitoefent.

A. De lialfjaarlijksche en de jaarlijkse/ie perioden der variaties

in den bestralingstoestand.

Op groote afstanden van de zonnekern naderen de discontinuiteits-

oppervlakken tot platte vlakken. Die welke zich uitstrekken in ile

omgeving van het aequatorvlak zullen daaraan ook ten naaste bij

evenwijdig zijn; dit is in overeenstemming zoowel met den indruk

dien ons de siructuurlijnen der uiterste corona-deelen geven, als met

theoretische overwegingen.

Denkt men zich nu de discontinuiteitsvlakken (geometrisch) ver-
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lengd tot :iaii de aardbaan, dan ziet men in dat zij de aardopper-

vlakte zullen snijden volgens een stelsel van evenwijdige cirkels;

doch al naar gelang van de plaats der aarde in haar baan zal dit

stelsel van cirkels verschillend gelegen zijn ten opzichte van de

parallelcirkels op aarde.

C I d

Fig. 2.

Kiezen wij ter toelichting enkele bijzondere standen nit. Op 21

Maart vertoont zich de aarde, uit de zon gezien, als in Fig. 2, a. In

het voorjaar is de Zuidpool der zon naar de aarde toegewend ; den

5<^^" Maart gaat de aarde door dat punt van haar baan, welks afstand

tot het vlak van den zonsaequator het grootst is. De zonsaequator

zou dus in onze figuur kuinien worden voorgesteld door een lijn,

die nog bijna evenwijdig is aan de ecliptica E, doch ten noorden

van deze loopt op een afstand, correspondeerende met ruim 7°,

gemeten uit de zon. (De straal der aarde omvat slechts 8"). En
daar de verlengden der discontinuiteitsvlakken op 7° ten zuiden

van den zonsaequator nog wel ongeveer evenwijdig zijn met dezen,

wordt hun ligging weergegeven door de gestippelde lijnen d die,

16 dagen na 5 Maart, nog maar nauwelijks merkbaar hellen ten

opzichte van E.

Fig. 2, b toont ons de verlichte helft der aarde op 21 Juni. Kort

te voren (4 Juni) ging de aarde door de knoopeidijn van zonsaequator

en ecliptica, zoodat ook op 21 Juni de discontinuiteitsvUxkken r/zich

nog afteekenen als lijnen, die ongeveer 7° op de ecliptica hoiion.

Fig. 2, c geeft den toestand oj) 22 Se|)lember weer ; de zonsaequator

bevindt zich dan ten zuiden van i\(^ aarde. Fig. 2, d eindelijk gehll

voor 21 December.
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Wij /Jon (lilt oiiistivcks do iiaclilovoiiiiigoii eeiiifi' punt op liel slorkst

bestraalde godoolto der aartle (plaatsen Avaar de zon laa.ü' staat,

zonderen wij uil) zieii liij de aswenteling' voorldiiiciid in den/.olfdon

zin ton op/.ichte \an de diseontinuitoitsvlakUen heweegl, omlrr \ rij

gToote hoeken (minstens 23°) niet deze. Kori na de solstitiën daar-

entegen, in licl begin van Jnli en het begin van .lanuiu-i, beweegt

zich een pnnt op den middag evenwijdig aan <W' diseontinniteits-

vlakken ; voor en na di-n nüddag is zijn i>ewogiiig mei iioli-ekking

tot deze vlaicken tegengesteld.

Daar in het stelsel van discoiiliiuiiteitsop])ervlakken de toestand

het snelst verandert in de rieliling loodreelit op do vlakken, doorloopt

een |>unl op aarde lijdens zijn dagbeweging een grootere verselioi-

denheid van toestanden in het voor- en het iiajaai- dan in den zomer

en den winfei'.

Bovendien beslaal nog tiissf-Iien hel winter- en hel zoniersolslitinm

dit vei'sehil, dal in den winter wegens de geringere lengte van i\rn

dagboog do iiedooide looslandsveranderingen kleiner zijn dan in den

zomer.

Men mag dus in de am|)lilude van zekere dagelijksciie toestands-

wisselingon op aarde een jaarlijkschen gang verwachten, geken-

merkl dnor

:

een niaximnm — einde Maart,

een minimum — begin Juli.

een maximum — einde Septendier,

een nnninnim — begin Januari;

tei'wijl hel winlcrmininuim, vooral in de gematigde luchtslreken,

dieper is dan hol zomorminimum.

Herinneren a\ ij ons de optLschc beteekenis der discontinniteits-

vlakken. Zij Aergrooteii in het algemeen de divergentie der licht-

bundels die er langs strijken ; Inimio doorsneden met de aardopiter-

vlakle bepalen dus zonen waar de bosIraUng geringer is ; in tusschen-

liggende zonen is dan naluurlijk de bestraling krachliger. Dit geldt

niel in dezelfde male voor alle lichtsoorten van 't specti'inii, maar

in hel bijzonder voor de golven die anomale dispersie ondergaan.

Alle verschijnselen op aarde, die door den bcstralingstoestand l)e-

heerschl worden, moeten derhalve aan de hier beschreven periodieke

veranderingen in gi'ootere of kleinere male onderhevig zijn.

Misschien werkt nog een andere oorzaak met de genoemde samen

om de veranderlijkheid der bestraling in voor- en najaar grooter te

doen zijn dan in zomer en winlor. Hel is namelijk donkba-ir ilal in

de streken welke (> a 7 van den zonsao(pial(ir vorw ijdoi'd zijn, groolero



( 323
)

diclillieiiLsvevt^cliilleii langs de disooiitiiiiiitcMtsxlakkcii wordoii aantio-

I rollen dan in de aequaloriale streken.

/>. De periodiciteit der bestralingsnn>i.'ïelin(jen, die samenvalt met de

periodiciteit van verschijnselen op de zon.

In den loop der jaren beschrijft de aarde door hel stelsel van dis-

(oii!innil<Mlsoii|)ervlakken de vrij ingewikkelde haan waarvan liet

[iiMil /' liij zijn beweging op den bol /> (blz. 305) een voorstelling

geeft. De aarde wordt dns telkens door een ander gedeelte van het

stelsel getrolien, en aan de verschijnselen 'op de zon knnnen wij

zien, of liet in een gegeven tijdruimte meer of minder dikwijls ge-

beurt dat hel lichl nagenoeg rakelings langs scherpe discontinui-

teitsvlakken tot ons komt. Daarmee locii hangt de menigvuldigheid

van protuberanlies en zonnevlekken en het uiterlijk van vele Fraun-

hofersche lijnen (vooral in 't vlekkenspectrum) ten nauwste samen.

r)oorloo[)l de zoogenaamde ,/ZOimewerkzaandieid" een ma.vimum,

tlan beduidt dil, dat de aarde in den loop van dat tijdperk bijzonder

dikwijls door de verlengden \an scherpgeteekende discontinuitei(so[)per-

\lakken gesnetlen wordt. Alle verschijnselen oj) aarde, die ilour

wisselingen in de bestraling veroorzaakt worden, moeten dan gelijk-

tijdig een maximum doorloopen.

Reeds lang was men tot het besluit gekomen dat de samenhang

tusschen de frequentie van zonnevlekken en protuberanlies aan den

eenen, het bedrag der meteorologische en magnetische variaties aan

den anderen kant, niet anders beschreven kon worden dan als

„afhankelijkheid van eenzelfde gemeenschappelijke oorzaak".

Zulk een gemeenschappelijke oorzaak meenen wij thans gevonden

te hebben in de veranderlijke ligging der aai'de ten opzichte van de

discontbiuiteitsoppervlalJcen der zon en in de daaruit voortspruitende

veranderlijklu'id der hestraling.

Niet slechts de wisselingen in de totale bestralingssterkte, maar

ook die in de samenstelling van liet zonlichl, zullen hierbij van

beteekenis zijn.

3. Het pooUicht.

Het noorder- en het zuiderlichl behooren tot di(> meteorologische

verschijnselen, welke van plaatselijke toestanden der aardopper\lakte

weinig of niet afhankelijk schijnen te zijn Omtrent de hoogte

waaro]! dil licht zijn oorsprong x'iwiXi loojten de opgaven sterk uileen;

meestal is die zeer groot, vele kilometers. Er beslaat wel geen

twijfel aan, dal het verschijnsel met de zonnestraling samenhangt

;

daarvoor spreekt de dagelijksciie periode, met een maximum om-
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streeks 2 ii. 40 lu. p. iii. en een miiiiniuni omslroeks 7ii.40m.a. m.

(C'aiu.hkim-Gyu.knskiöi.d). WiVursc-liijiilijU wunlt liet poolliclil Ncnior-

y.aakt iloor de uitwisseliiif'' van verschillende ladingen, in de lioogere

luclillaiicMi (tverdag ontslaan onder den (ioniseerenden) in\ loed der

y.unnestraling.

Als dit het geval is, moet plaatselijke vcrscheidenheitl der zonne-

straling het ontstaan van iioollicht hegnnstigeii, zoodat in de frequentie

van het verschijnsel zoowel de haitjaarlijksche en de jaarlijksche

perioden, beschreven onder A, als de minder regelmatige wisselingen,

bedoeld cmder B, te verwachten «ijn.

Hieronder is de tabel weei'gegeven, voorkomende op b!/.. 913 in

liet Lehrlmch der kosiiiischen Pliysik van Arrhrnius. Zij bevat de

uitkomsten eener statistiek, door Ekholm en Arrhfahs opgemaakt

van het aantal malen dat noorder- of zuiderlieht werd waargenomen

in verschillende streken.
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8fliijiil)aar zoo diep, daar de lange dagen voor het waarnemen \an

noorderlicht geen of bijna geen lijd overlaten.

Uit de gegevens, verzameld dooi Fritz en door Arrhenius (Lehrb.

d. kosni. Phys. p. 915), o\ertnigt men zich verder gemakkelijk dat

ook de periode der zonnevlekken zich in de frequentie van het

pooUicht afspiegelt.

4. De jaarlijksche gany in de dajel/jksc/u' variaties inn het

aardmagnet'isme

.

Dat het aardmagnetisme onder den in\ loed der zonnestraling staat,

wordt niet betwijfeld. In de laatste jaren hebben de magnetische

stoi'ingen die men iiij totale zonsverdnisteringen in de omgeving van

de kernschaduw opmerkte, de overtniging dienaangaande nog versterkt.

Men denke zicli de gemiddelde magnetische kracht in iedere plaats

op aarde \-oorgesteld door een vector. Geeft men nu door een tweeden,

daar bij te voegen, veranderlijken vector de dagelijksclie variatie

weer, dan zal op een bepaald oogenblik het geheel van al die bij-

gevoegde vectoren het ,/varialieveld" vormen. Schüster en v. Bezold

hebben dit veld berekend en geconstrueerd, en aangetoond dat door

de beweging er van, van het oosten naar het westen met een snel-

heid van 15^ in het uur, inderdaad voor de geheele aai'de de dage-

lijksclie gang van de magneetnaald op bevredigende wijze wordt

weergegeven.

Dit variatieveld kan, volgens Schüster, beschouwd worden als

voortgebracht voor ongeveer ^|^ door electrische stroomen in de

atmosfeer, terwijl ^/^ aan aardstroomen te danken zou zijn. De elec-

trische stroom in de atmosfeer is op te vatten als een convectiestroom,

gevormd door geladen deeltjes die in de cyclonische (en anticyelonische)

Inchtbewegingen der algemeene circulatie worden meegevoerd.

De theorie van Schüster en v. Bezoi,d vordert dus, dat de dage-

lijksche magnetische variaties zullen toenemen zoowel met de algemeene

circulatie als ook met het bedrag der ionisatie in hoogere luchtlagen.

Worden nu deze processen beide, of één ervan in overwegende mate,

begunstigd door veranderlijkheid van de zonnestraling — wat niet

onwaarschijnlijk is (zie o. a. Arrheniüs, Lehrbuch, p. 886, 888,

890, 898) — dan moeten alle perioden, die volgeus onze theorie in de

veranderlijkheid der zonnestraling voorkomen, teruggevonden worden

in de dagelijksche variaties der elementen van het aardmagnetisme.

Op zeer overzichtelijke wijze is onlangs de veranderlijkheid van

het aardmagnetisme voorgesteld door Chree ').

1) Chree, Preliminary Nole oii the Relationships between Sun-Spols and Ter-

reslrial Magnetism. Proc. Roy. Soc. 71, p. 221—224, 1903.
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Oiidc'i' (Ic Sivmiddcldc iiiaaiidelijk«'he Hraiifio" van ooii maunotisclio

jii'i Kilheid \erslaal hij: j/hcl verschil tiisschcii de yroolsie cii de

l<h'iiisle \aii ih' \iereiil\\ iiilin' niirw aardeji iii het gemidih'lih' dage-

lijkyflie vai-ialieheloo]» voor de beschouwde uiaaiul, zooals dal is

algcleid nil de \ijt' kalme dagen, welke door den Aslrononicr Iloyal

in die maand zijn nilgekuzen." Wordl deze ,/range" voorgesfeUl door

A', lerwijl ,S' liet getal beteeken I, waartloor Wolfeu de menigvnldigheid

der zonii('\lekkeii nil(h-id<l, dan haii men volgens Chree de volgende

vergelijking opstellen :

R = a ^ I, S.

Zijn onderzoek sli'ekt zich lul u\er hel eltjaiig lijdperk van 1890

tot 1900. Hij vereenigt de maanden tot (///<? jaargetijden : November

—

Feiirnari (winter) ; Maarl, April, September en üctober (voor- en

najaar); Mei—Angiisins (zomer), en vindt mi voor a en h de vol-

gende waarden.

Winter

Voor- en naj.iar

Zomer

Geniidilelil

Di'cliMaüc.

3',-i:) o.o:!'2;s

T.o'i 0.(Ji"S

8.!)l 0.0 'i2S

0.40 O.O/ilO

Inclinatie.

a b

O'.Oli 0.0105

1.2Ü 0.0:47

1.01 0.01:57

1.17 0.0130

Moriz. int.

a h

-10,:. 0.101

23.5 0.221

30.0 0.190

21.5 0.191

Vei-tili. int.

(t h

7.0 0.032

•17 2 0.020

22.7 0.035

•15.0 0.031

(I is dus maat voor de veranderlijkheid met het jaargetijde, voor

zooxcr die niet niet de zünne\lekken-periode te maken heeft;

h wijst aan, in hoeverre de invloed der vlekken-periode afhangt

\an het jaargetijde. -S' varieerde in het gekozen tijdperk tnsschen

0,8 en 129,2 en was gemiddeld 41,7.

l^il het oogjinnt van onze theorie bezien blijkt nn nit deze cijfers

het volgende

:

a vertoont \-oor alle elementen een ininimmn in den winter, eon

ma.ximnni in den zomer; dat komt omdat in den zomei de sterkere

zomieslraling zoowel de algemeene circulatie als de electricileits-

onl wikkeling grooler doet zijn. Maar bovendien loont ile tabel dat

in M)or- en najaar ile waarde van a steeds grooter is dan tie ge-

middelde waarde over hel geheele jaar; dal wijst o)) gesiiperponeerde

mruiinn ten tijih' r,i/i de aeqiilaoctini, en een verklaring daarvoor

zien wij onmiddellijk in de wijze w^aarop de vei-amlerlijkheid der

bestraling .samenhangt mei den stand der aardas ten opzichte \an

de dis('oiilimiileitsopper\lakken (de periodiciteit .1. blz. 320).

Jn de waarden van h speelt de iieriodicileil A ecji grooter i'ol



dan in de waarden van a. I>a( moei ook wel zoo zijn, want de

term bS lieeft nit den aard der zaak minder Ie maken met liet bedrag

der alsemeene atmosferisohc circnlatie en meer met de eiffenaardi';:-

heden der discontinuiteits-oppervlakkeii ten oj»ziclne van de aarde.

Voor de vertikale intensiteit is />, vergeleken met d, \i\.n veel

minder beteekenis dan voor de drie overige elementen. Chrke stelt

de gemiddelde waarde van b, over een jaar genomen, gelijk 100 en

geeft dan het \'olgeiule overzicht van de waarden, die h in do jaar-

getijden \erkrijgt.

Declinatie Inclinatie Horizont, int.

Whiter 79 8i 85

Voor- en najaar 117 113 116

Zomer 104 106 99

Dns tijdens de aequinoctiën is de amplitndo der dagelijksche

variatie, absohiut genomen, meer dan in andere jaargetijden afhan-

kelijk van de zonnevlekken fre(]nentie. De verklaring is, dat de

grootere verscheidenheid van scherp geteekende discontinniteitsvlakken

die tijdens een vlekkenmaximnni de aarde snijden, meer variatie in

de bestraling der aarde teweeg bi'engt wamieer de |)rqjectie d(M'

dagbeweging op de normaal der vlakken groot, dan wanneer die

klein is. (Men vergelijke Fig". 2 op blz. 321).

Beschonwen wij intusschen den invloed der vlekkenfreqnentie niet

o[) zichzelf, doch in vergelijking tot iIqw invloed der jaariijkschc

beweging vooi' gemiddelde vlekkenfreqnentie, hetgeen Chrke nitdrnkt

•i'!76 ,
, , ,

door het qnotient te berekenen, tian komt er
a

Declinatie Inclinatie Horizont, int.

Winter 0.42 0.69 0.60

Voor- en najaar 0.27 0.49 0.39

Zomer 0.20 0.35 0.26

zoodat de invloed van de zonnevlekkenfreqnentie op de anqilitndo

der dagelijksche variatie betrekkelijk het grootst is in den ir/'nter.

Dil hangt natunrlijk samen met het feit, dat tijdens een winterdag

iU} [ilaatsverandenngen van een pnnt op aarde ten opzichte van de

zon en van hare discontinniteitsvlakken naar verkonding gering zijn,

zoodat variaties in de bestraling dan hoofdzakelijk door de ongelijk-

matigheden in het stelsel der disroiilinuiteilsvlakken zelve veroor-

zaakt znllen worden

.

Het onderzoek van Chree heeft slechts lietrekking 0|) waarne-

mingen, verriciit in hot Kew Observatory. Een overzicht van den

jaarlijkschen gang der dagelijksche variaties \an de horizontale
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intensiteit, uitgestrekt ovei de jaren 1841—1899 en uf'geleid uit de

f,a^gevens van vele plaatsen over de aarde verspreid, vijidt men in

,/Sfudies on the Staties and Kineniatics. of tlie Atniosphere in tlie

LTnited States" door Frank Bigei,ow (1902), op p. 56—59. De uit-

komsten zijn luel hel Itovenslaande in volmaakte overeenstemming'.

5. De storingen van liet anrdmagnetisme.

De vei'klariufi,- der onregelmatige storingen ot' magnctiselie stormen

levert in liet liclit der voorafgaande beseliouwingen geen nieuwe

moeilijkheden op. Wij schrijven deze verschijnselen toe aan buiten-

gewoon groote diehtheidsversehillen, die nu en dan op de verhiii-

dingslijn van aarde en zon Ier weerszijden van discontinuiteitsvlakken

kunnen worden aangetrolFen. De l)eweging van het stelsel der dis-

continuiteitsoppervlakken ten opzichte van de aarde is zóó snel, dat

de buitengewone bestralingstoesland dan bijna gelijktijdig alle plaatsen

op de verlichte aardhelft treft; maar daarbij kan natuui'Iijk op het

eene gedeelte der aarde de bestraling versterkt, op een ander gedeelte

verzwakt zijn '). liet is dus begrij|)elijk, dat magnetische stormen

overal nagenoeg gelijktijdig worden waargenomen en tevens dat het

efTect 0[) kort bij elkander gelegen |)laatsen haast hetzelfde is, doch

op verder van elkaar verwijderde stations zeer verschillend, ja tegen-

gesteld kan zijn.

Ellis heeft den jaarlijkschen gang in de menigvuldigheid der

storingen i)csludeerd en daai'bij een willekeurige indceliiig in groepen

gemaakt. ,/Sterke storingen" (meer dan 1° in declinatie en 300

eenheden van de vijfde <lecimaal in iiorizontale intensiteit) hebben

twee maxima, in A[)ril en in September; „zwakke storingen" (10'

en 50 eenheden) vertoouen één niaxiniuni, in {{qw zomer, en een

minimum in den winter. Men lierkent daarin terstond liet karakter

der periodiciteit ^-1 \a\\ blz. 320, die ook in dit geval een]voldoende

verklaring schijiil op te leveren.

Alleen komt het mij voor dat wij juist in den gang der storingen

een argument mogen zien voor de reeds op blz. 322 uitgesproken

meening, dat langs de discontinuiteitsvlakken die op 6 a 7° van

den zonsaequater verwijderd zijn, gi-oolere onregelmatigheden in de

dichiheidsverdeeling voorkomen dan in de aequatoriale streken. Ook de

dagelijksche periode in de storingen, die in de tropen een duidelijk maxi-

mum heeft o\) den middag, mag als steun voor die onderstelling gelden.

Dat in de magnetische storingen de periodiciteil der zoiniever-

1) De snelle verandering van liet abiiormalu spectrum van IIale weltigl deze

opvatting.
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scliijiiseleii teruggevonden wonlt, behoeft ons na de opmerkingen

or.der B (blz. 323) eveninm te verwonderen. Het verband tiiösclien

magnetische stormen en vlekiven, fakkels of protnberanties is indirect.

Beide klassen \an \erschijnselen hangen af van de aainveziglieid

van sclier]) geteekende discontinuiteit«)ppervlakken ; doch voorde
zonneverschijnselen is de loop der liclitstraleji nabij de zon, voor de

aardsche verschijnselen de loop der stralen nabij de aarde meer
bepalend. Daarom kan het \\'el xaak voorkomen dat intignetische

stormen juist samentreffen met de aanwezigheid van groote vlekken of

fakkels of protnberanties, maar liciioeft dit niet steeds het geval te zijn.

Volgens een onderzoek van Lockyek komen de ,/groote" magne-

tische stormen \oor in de tijden waarop de meeste protubei-anties

nabij de polen der zon worden opgemerkt, terwijl de kromme die

de algemeene veranderlijkheid van het aardmagnetisme weergeeft,

nagenoeg denzelfden gang volgt als de kromme van het aantal

protnberanties in de aequatorale streken ').

Dit laat zich aldus veiklaren. Protnberanties nabij de polen danken

hun aanzijn aan de optische werking van gedeelten van discontinuiteits-

oppervlakken, die sterk hellen ten opzichte van den zonsaecpiator.

Zulke gedeelten moeten in het stralingsveld, ter plaatse waar zich

de aarde bevindt, ook ongelijkmatigheden veroorzaken waarvan de

structuur geenszins evenwijdig is aan de hoofdstructuur, d. i. aan

den zonsaequator. Wanneer mi dergelijke ongelijkmatigheden voor-

bijtrekken, is het begrijpelijk dat zij tot grootere en sneller verloopende

storingen iji het aardmagnetisme aanleiding ge\'en dan de ougelijk-

matigheden, beantwoordende aan de meer normale plaatvormige

structuur, die met de eclii)tica sleciits kleine hoeken maakt.

6. Dl' jaarlljksche i/anc/ in de dagel/jksr/ie rarinties van de

iucIddnüd'UKj.

Terwijl het poollicht en de variaties van het aardmagnetisme

hoofdzakelijk afhangen van toestanden in de hoogere lagen van den

dampkring en minder door de gestelilheid der aardoppervlakte worden

beheerscht, verkeeren de barometerstand, de temperatuur, de neerslag,

de windrichting en alle (hiarvan af iiankelijke meteorologische ver-

scinjnselen in hooge mate onder den invloed van de verdeeling \an

land en zee. Kosmische inwerking op de laatstgenoemde verschijnselen

zal dus te midden van de vele plaatselijke invloeden niet duidelijk

op den voorgrond treden.

In hoogere luchtlagen worden de zaken eenvoudiger. Nog onlangs

1) LocKïER, G. R. 135, p. 361—365, (1902); Pioc. Roy. Soc. 71, p. (ll»03j,
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i8 (Idor liidKi.ow eroj) gewezen '), diit bijv. de bekende lialf'duiigselie

periode in de iuciitch'iüiking. de atniosleriselie eleeti'ieileil, de spanning

van den walenlanip. de alisolnte voeiitiglieid, verdwijnt naarmate

men liooger waarni'cml, en overgaat in een enkelvoudige dagperiode

mei een minimnn omslreekis li" a. ni. en een maximnm om 'A" p. m.

Maar liet stelselmatig onderzoek der lioogere sireken van den dam|i-

kring is eerst in de laatste jaren Ier iiand genomen, vooi'al in de

Ver. Slaten v. N.-Amerika en in Dnilseiiland ; de lol nn loe gepn-

blioeerde gegevens zijn iu)g niel xdldocnde om de kosmische perioden

er in Ie ondersciieideii.

Intnsselien is ook in de dagelijksehe variatie van den barometer-

stand nal)ij de oppervlakte, ondanks de samengestelheid der invloeden

die zieli daar doen gevoelen, toeli deze! ('de jaarlijksehe gang aan den

tlag gekomen als bij het noorderlielit en hel aardmagnetisme.

De volgende tabel (ontleend aan het leei'boek van Arkhknius, blz.

603) geeft de gemiddelde amplitudo der halfdaagsehe barometer-

sehonnneling in m. M. voor 1) LIpsala 59' 52' n. l)r., 2) Leipzig

51°20' n. l>r., o) Miinclien 48 0' n. br., 4) Klagenfurt 4G'37'n. br.,

5) Milaan 45' 28' n. br., (5) Rome 4i°52' n. br., 7) 22°:30' z. br.,

8) 10" n. br.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

')

8)

Jan I'i'lir.' Mrt Apr. ' Mei. Juni. Juli.
j
Aug.

I
I i

0. 13 O.M [0.15 O.lfi 10.14

0.16 0.20 I
0.24 'o 27; 0.22

0.21 O 23 0.28

0.23 O 29

0.30 0.35

0.29J0.28

0.35 0.201 0.26

O 38 0.36 0.30

O 30 0.33 0.35 '0.32 0.29

0.13

0.20

0.26

0.25

0.29

O 26

0.13

0.21

0.25

0.34

0.29

0.20

0.-14

0.23

0.20

0.27

O 31

O 30

0.(;5 0.08

0,70 'o 80

0.70 0.68,0.64 O 61 0.03 0.06

0.8;)
' 0.82 1 0.73 0.65 0.05 ' 0.09

Scpt.! Oct.
I
Nov.

I

Dec.
|
Jaar.

0.17

0.27

0.28

0.27

0.32

0.35

0.15'0.1I i0.lO|0.13
. r I I

0.2210.21 0,10,0.22

0.27

0.2i

0.33

O 72 0.72

0,75 0.78

0.21 ,0.21 0.25

0.21

0.31

0.69

O 82

0.24
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zoowel ten noortien als ten zuiden van den aerjuator iiol .Tiili-iiiiuiii

het diepere scliijnl (o zijn, wordt door Arrhexius toef;esclire\cn aai
liet feit dat de aarde zicli dan verder van de zon bevindt dan ii

Januari).

illlU

1

1

7. Be juarlijhck,' ,'i,, d,' .secal<iin' nirlutirs r,ii, ,!, liir/itdnikLimi.

Wainieer nien de Lsobarenstelaels, geldende voor de afzondei-lijke
maanden van liet jaar, met elkamier vergelijkt, ziet men terstond
dat de jaarlijk«clie gang \-m\ den liaromelerstand zeer niteenloopend
is voor de \erseliillende deelen der aardoi)perv]akte. In de tropen
zijn in liet algemeen de wisselingen gering; m de middengedeelten
•
Ier groote eontinenten van de gematigde zone is de luehtilrukkmo-
m den zomer laag, in den winter lioog; midden op de ..ceanen is

het omgekeerd; o|) meer dan 45° zuiderhreedte is de drukking door-
loopend gering; o[. de overige deelen van den aardbodem treft men
de grootste versclieidenheid aan in den jaariijkschen gang.

Toeh kan men in de meeste jaarkrommen (vooral in die \an de
gematigde luclitstreek) naast lorale eigenaardigheden een genieen-
schappelijken trek opmerken. Zij vertoonen namelijk meer ot^mindei-
duidelijk twee minima ten tijde der nachleveningen en mavima in
zomer en winter. Het hooge noorden schijnt een uitzondering (e maken
(misseiiien ook de naaste omgeving der zuidpool?); daar treft men
maxima in voor- en najaar, minima in zomer en winter aan.

Belangrijke gegevens omtrent de iuchhh'nkkin- in N -AiiK-rik-i
zijn gepnlilieeerd in het Report of tiie Chief of theWheather Hnreaii\m)^mn, Vol. 11. ]>e .jaarlijksehe en seculaire variaties wordei;
er iiehandeld n, ('hap. |„. l>,„f. Bioiaow Jieeft daar de nuiande-
lijksche ahvijkingen van den gvimddeideii bar.mielersiaiid over een
groot aantal jaren (lö73-i«!)U) ^•oor talrijke stations Nereeni-.l in
tien groepen, naar de geogratisc-he ligging der Avaarneminusplaatsen
en voor elke g^ep den gemiddelden jaariijkschen gaim- dier afwij-
kmgen grafisch voorgesteld. De (ieii o,, deze ^^,jze ve;kr;gen kromnie
lijnen vertoonen groote verschillen, in verband mei lie, ' meer .•onli-
nenlale of het meer maritieme karakter xau de sireek xNaaroi, /ij
betrekking hebben; doch in alle openbaart zich een kosmische
myloed .l.,nr minima l,j,h.„,s ,1e aequinocliën. ma.v.nia lijdens de
solstitiën.

Naar onze opvatting znn „n die kosmische invloed al.lns kunnen
worden beschreven

;

De grootere veranderlijkheid van de zonnesiralmg m hei ^ uor- en
iKyaar bevordert de circulatie in de almosleer, vermeerdert dus in

22
Verslagen der AMeding Natuuik. Dl. Xll. A". l'JU3/4.
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het algemeen /.onwrl ilc liori/.diilalc hiclillieweji'iii.ü: als dr \('r(l;ini|iiii,<i-.

eii heide (inislandiuliedcii ddcii de luclildndvkiiiu- afiieincn.

In de jioüislreiven lieel'l de zoniuvslralinij;- niindei' in\loed; daar

kan de eompensatie plaats f;i-ijpen en treft men dieiilengcvolge in

voor- en najaar maxima aan.

Dezelfde gegevens zijn door 15i(iKi,o\v nog op andere wijze _t;('rang-

seliikt. \'oor elk waarnemingsslalion lieefi hij namelijk de opeen-

volgende J(Hiiyeiiil(/(/<'/(li')i lierekend en alle verminderd niel het

al.ü'emeeii gemiddelde oNcr hel uclieele tijdperk (1873— 1899) zoodal

27 afwijkingen ontslondcn. De slalions werden weilerom lol dezelfde

groepen vereenigd (thans eelder achl in gelal, omdat men de West-

Indische waarnemingen voor dit doel te onvolledig oordeelde), en iji

elke gi'oep weiMleii de (27) gemiddelde waarclen dei' afwijkingen

opgemaakt.

De gralisohe voorstelling van deze gemiddelde afwijkingen levert

dns voor elk der aelit distrieten een beeld van de secnlaire veran-

dering der luehldrnkkiiiL;' aldaar.

De aehl kromme lijnen verloonen onderling welis waar verschillen,

maar in het aantal hnnner maxima en minima is zóó groote over-

eenstemming, ilat hier een gemeenschappelijke invloed A\erkzaam

moet zijn, waarvan de kosmische aard niet l)etwijfeld kan worden.

Dergelijke kromme lijnen zijn door Lockyer ') en door Bigklow")

opgemaakt voor andere deeleii der aarde en vergeleken met den

gang in de fiiMpienlie der zonneprotnlieranties. [let is daarbij geble-

ken dat er tnsschen deze verschijnselen een onmiskenbare betrek-

kini;' l)e>laal.

Zeer eeinondig is de betrekking ininsschen niel. Met de maxima
der freipientie van zomieprotid)eranties vallen namelijk in sommige

streken der aarde de ma.vimn van Inelildrnkkiiig samen (lïombay,

Batavia, Perth, Adelaïde, Sydiiev); in andere streken daarentegen

juist de niiniinii (Cordoba, Mobile, Jacksonville, l\'nsacola, San Diego);

terwijl weer elders venschnivingen der maxima voorkomen, met

behond van het algemeen karakter der krommen.

Het matei-iaal \;iii baromelerw aarneminiicn dat lol heden met het

oog op ilit \raa,i;stnk bewerkt werd, betreft een te klein aantal

plaatsen op aarde, dan dat wij reeds nn algemeene gevolgtrekkingen

1) Sir N. LocKYER and \V. .]. S. I^oukyer, Natmu (Kj, p. 2'(S (1902): \V. .1.

S. LocKYER, Naiui-G 67, p. 'l'il {['M.i).

') BiGELOw, Studies on tlie Slat. and k'incin. of tlie Atmos|ili. in tlio U. S.

p. 60-62 (1902).
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uit de uitkomsten met /A'keiiicid /.<iiHlfii kunnen ullciden. Daarom

is liet slechts onder voorbeliond dal wij <le v()ly,ende livpollieM- uil-

spreken, als leiddraad xoor vorder (iii(lei-Z(iek:

In tijden van veel protnherantics — dus van groote vcrselieidcn-

heid iii de iiestraliuii' — is de atinosfeiische circulatie versterkt. Dit

ü-eefi aanleiding tot \erlaging \an den gemiddelden liaronu'lerstand

op al die |)laatsen, waar de verhongde circulatie een groole ver-

meerdering van de vochtigheid ten gevolge heeft; terwijl overal

waar dit lüd het geval is, dan tegelijkertijd de luchtdrukking hooger

dan de normale zijn zal.

8. Kosiimriu' liirfoi'd c/i niu/crc '((trd.sc/tc n/rschi/iise/en.

Indien de aarde zich bewoog door een \olkomen gelijkmatig

stralingsveld, zon er een zekere „lujrmale" atmost'erisciie circulatie

zijn; in verband daarmede zou op iedere plaats een iiepaalde weers-

gesteldheid heerschen, afhangende natuurlijk \an de geografische

ligging dier plaats en yan het jaargetijde, maar overigens jaar op

jaar wederkeerende met geringe t(je\allige afwisselingen.

In werkelijkheid is echter de weersgesteldlieid veel minder lie-

trouwbaar; wij .schrijven dit toe aau de ongelijkmatigheid van het

stralingsxeld.

De eigenaardigheden der diseontniiiiteitsopi)er\lakkeu van <le zon

werken mede om de plaatvsen te bepalen, waar minima van lucht-

drukking zullen ontstaan; zij doen hun iin loed gelden op de diepte

en de beweging der dei)ressies, op den loop iler cyclonen, op \\ ind-

ricliting, bewolking en neerslag.

Meldkum vond, dat tusschen den ae(piator en 25 zuiderbreedte

de cyclonen sterker zijn en \akei- \Korkomen tijdens vlekken-ma.xima

dan bij miminuv. Hetzelfde geldt, naar PoKV. voor de cyclonen in

d(> Antillen. Daardoor schijnt dan wederom veroorzaakt te worden,

dat in de jareii van veel zonnevlekken in West-Euro|)a tijdens het

voorjaar meei- znidelijke winden waaien: ilat te dien tijtle minder

dagen met vorst voorkomen, het ijs vroeger smelt, het peil der groote

rivieren hooger staat, vele |)lanleu vroeger bloeien, enz. (AuiuiKMUs,

Lehrl)ucli der kosniisehen Phjsik. S. 141 - 146).

()(»k de periodieke afwisseling van jaren met \ eel en jaren met

weinig regen in Brilscli-indit' '1, die op den oe<-oiioniisclien toesiaud

1) Sir N. Lo(:km;k and W. .1. S. Lockmck, ,0n Solar Clianges of Temperalure

and Variatioiis in Rainlall in the liegiou sunounding tlie Indian Oceau". Proc.

Roy. Soi-. London 67, p. iO'.t— 431 (1901).

22*
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\aii (lat laad zoo jiroolcii iiixlocd lu'ct'l. moet wpI veroorzaakt «orden
dooi- lie |i(Miodiel< veranderlijke liujiinL;- van de aarde len opzielile

van de discoiiliiiuileilsoppervlakken dei' zon. \'eel regen loeli seliijnt

aklaar xooi- ie l<oinen zoowel in een drietal Jaicn rondom het

niaxininni als in een drietal Jaren rondom het minininni van zonne-

vlekken; in de tnsseheidiuiicnde tijdperken hecrseht droogte en \ aak

hongersnood. Een storing in dezen \rij geregelden gang deed zieh

\(ior in hel jaai' ks".)!!, inen droogte en een hevige hongersnood

sainenxieleii mei hel miiiimnni \aii zonnevlekken; maar gelijktijdig

vertoonile zich ook len aanzi(>n \iin de verbreede lijtien \an het

vlekkens|)eelrnm iets almormaals. Dit geeft wederom stenn aan de

iiewering dat hel de discoiiliiinileitsoppervlakken zijn, die de afwij-

kingen van de gemiddelde atmosferiselie eirenlatie veroorzaken.

Al dergelijke plaatselijke meteorologische verschijnselen hangen

echter van y.nó vele omstandigheden af, dat het vooreerst nog niet

mogelijk zijn zal er verklaringen \aii te ge\en die afdalen in de

bijzomleliiedeii.

Sommige^ \raagstnkken der ^leleorologie, mogen door onze he-

schouwingeii eenig.szins gewonnen heblien aan overzichtelijkheid —
hel \erlroiiwen o|i het spoedig vinden \an een volledige praktische

ojdossing wordt er niel door \ei'slerk(.

Men denke zich om de zon een l)ol hesclire\en met een straal

gelijk aan den gemiddelden xoerstraal van de baan der aarde, en

stelle zich op den bol de zone voor, die zich uitstrekt \an7 J5'ten

noorden tot evenveel t(Mi zuiden \ au den zonsaequator. De lichlver-

deeling in het binnen deze zone vallende ongelijkmatige stralingsveld,

dut rondwentelt met de zon, zon men moeten kennen, wilde men

de kosmische storingen \ooi-zien waaraan het aardmagnetisme, de

biclildiukking en andeie meleoidlogische verschijnselen onderhevig

zijn. De circulatie in de zon doel iiovendien dit onmetelijke stralings-

veld nog vei-anderen. Voorzekei- dus een ruim veld \an onderzoek,

dat aan liet reeds zoo uitgebreide terrein der Meteorologie nog moet

wdiileii toegevoegd!
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Scheikunde. — De Heer üakiuis Roozeboom Itiedt iiaiiicns den

Heer Dr. A. S.mits eeue iiiededeeliiig aiiii over: uilvt in'/ao^J

(Ifr opIoshaarIu'i(/-'<ki'oiinin' in Iwt. (/i'hicd ilcr Lfitifiche tempera-

tuiv)i vdii hhiiiiri' iiii'iii/si'/s." ')

De resultaten der onderzoekingen over kritische temperatnren van

binaire niengseis, welke zieli \astknoo|ieii aan de theorie van van dkr

Waals en de \"oltooiïng \'an de di'nk-tenu>eralunr-conceiilralii>-\ooi'-

stelling voor het evenwicht \an raste phaseu met \doeiötof en damp,

welke Bakhuis Roozeboom '') onlangs gaf, maakten het waarschijnlijk

dat het hangende vraagstuk over het beloop der oplosbaurheidslijn

eener vaste stof in het gebied ik'f kritische tempei'aturen thans \(ior

o[)lossing rijp was.

L^it de verbinding der beide genoemde gezichtspunten volgt namelijk

onmiddellijk, dat het belooj) der oplosbaarheidslijn alleen dan iets

bijzonders vertoonen kan, wanneer de minst \lnclitige slof (II) als

vaste jihase optreedt en wanneer haar smeltpuni hooger ligt dan de

kritische lemiieraluur van de meer vluchtige stof (.1), die wij koi-|-

heidshalve oplosmiddel zullen noemen.

Wij beschouwen thans alleen het geval, dat de lieide stollen in

vloeibaren staat in alle xerhoudingen mengbaar zijn. Dan is er in

<le ƒ(,/,, ('-figuur een kontiiuie kritische kromme, die de kiitiselie

punten der beide komponenteu verbindt. Drieërlei geval kan zich

nu voordoen.

Fia-. 1. Fia-. 2.

1; T ^'i

J = Gas.
/l = Onverzadigde nplos'-ingen.

C = Oververzadigde oplnssingen
of vast yi-|-dainp.

?. y ^.

A= Gas.

B=z Onverzadigde oplossingen.

C = Oververzadigde oplossingen

of vast A'-j-danij).

1) Mijn eerste modedeeliiig ovei' dit iincierwerp verselieon 'm Zeitsclir. I'. Eleklr.

Cheni. M, (Ulo (ÜKKi).

-) Verslag Kon. Aicad. 1002, 27G.
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Fig. I on 2 zijn ƒ/, /-|)r()i('cli(»> der riiinilrli^nnr. n is liet ]<i-ilisch

])nnt \;in .1. /' \.tn /.', Ii'i'wijl <l Ih'I ^ini'll|tnnl \;in xM'^t /.' \ imh-sIcIi.

1>(.' lijn ''/' i- lil' krilisclic ivrnninn' iMi i-d di' //. /-lijn xnor lirl (li-i(>-

pliason ('\ (Miw iciii : \;isi /.' |- ((|(l(iNsiiiu -(- (l;un|i. \ cimIci- is <(/ de

iiaMi]i^|i;niiniiu>liin \an \ lncili.iai' .1, l'li die \an viociliaar II.

liet jit'\al \an \\<s. I /.al /.ichnn NudrddcM. wanneer de ()|ii(isliaarlii'i(l

van Viisl II in .1 liclrekkdijk uiodl is. In dal u-e\al zijn de (L-vnip-

spaiiiiiiiii'on der \-erzadiudi' npldssiiifi-en lirlicivkcliji^ klein en liül dns

de ki'iiniMM' <•(/ Liidiccl limcdiai de i\rili>cli(' i<i'(iinnii'.

1 )( lijn t-il lixijil iiML;(>st(K)rd d(i(ir hil aan lii'l sineil|tMnl \an II: ile

reeks di-r veiv.adiLi-dc niilossiniicn \an // wdrdl nici door de kriti.selie

A'erseliijiiscJi'M diT op|ossiii<;-en ondcriirokcn ; de o|)losl)aarlieidski'omme

X'ei'loiinl nii'l-. liij/nndiT^. ( hnurkccnl loojii ^\^' kriliselic kroninic ook

ongestoord door, «laar de kril'.sclie xcr.seJiijiisi'lcn alleen uclden \dor

opiossiiiu-en die iiiii-('r:i((H<i(l zijn aan xasi II.

In hel Iwcedc ^CNal. liii'. '1. Iicli ik vei'ondrrsleld. dal de oplos-

haariieid \an II in .1 zeH's hij di' ki-iliselic Icniperainnr \an A iio,a'

zoo gering is, dal exen daarlioxcn de lijn cd di' Ivritisclie kr(nnnie

snijilt. Zoodanig!' Miijiling lieel'l dan jdaals in '1 pnnleii /; en -y.

'I'hans hehhen Ar krilisclie. feniperalnrcn en drnklven tns.selien a

en /( ril lii>sclirn y en II helrekking op ttiirrrziidiijilf oplossingen,

liij ƒ( ('II Ij i'chler, waar di' /(, /-lijn iler aan \asl /> verzadigde op-

lossiiiLïi'n i'ii dainp(Mi en de krilische kroinnie sainenkonion, doet

zich lii'i Lii'val \ OOI-, dal di' xcrzadigde oplossing zieli hij iiare

Jcritiselie teniMeriiliinr hcv indi ; hier iinini'r,- is de dainpspanning \an

de \'erzadigd(' oplossing jiiisi gelijk aan den k rilisehen drni-; en moeten

dns Ti'fZiuliijitiif.'ih'uipfriiliuir m knliKchr U'tupcrdtuti r .-^u n>ciir<iili'n.

Wilden A\e de i<rilisrlie kroninie \an /; naar r/ doortrekken, tian

zonden we loopen door \\v\ gehied der oplossingen en dampen die

ori'i-ri'rzdiliiid zijn aan \ a>l II. Hier zullen dus kritisclie verseliijnselen

alleen mogelijk zijn. mits de \asle pliase /.' nilhlijt'l. Dit deel der

kritiselie kromme is dns jiictd-ttah'u'l.

Daarentegen is eene verlenging der drit'phasenlijn tnssehen ji en (j

onmogelijk, gelijk aansioiid> Idijkeii zal.

Een derde ge\al, dat de overgang xormt tnssehen lig. 1 en 2

zon !iiei-in bestaan, dat de ki'oniine rd d(> iii'itise-lie kromme in één

piinl inwendig raakte. De punten // en y zonden in dit punt samen-

vallen. De ]<aiis. dal zich zoodanig geval zon xooriloeii, is dus

uiterst gering.

Di(>|>er inzicht dan de p, /-projecties der luimteliguui' gexen eclitei'

de y/. '-pidjeelies. xdoral wanneer wij die. \dor \ersclullende tem-

pei-aliiren sanienvoegeii, gelijk i-eeds door 1'rol'. liAKiins RooZEBOOM
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word aaiijiediiid '). Ik laat daarom hier /y, .r-piojeeties volgen

zoowel voor geval 1 als voor geval 2 en om uit deze projecties

ook de gelieele /, .c-diagrammen te kunnen opbouwen hel» ik de

|)rojeeties aangegeven \an al' de krilische tenipei'atnur \an .1 tot

liet snieltpnnt van B.

Fig- 4.

A= Gas.

iJ = Onverzadigde oplossingen.

C = Oververzadigde oplossingen

of vast B-\- damp.

^ = Gas.

B = Onverzadigde oplossingen.
6' = Oververzadigde oplossingen

ot' vast B -\- damp.

De hierboven geteekende ^Aodiagrainuien 3 (mi 4 eoiTes[)onileeron

met de /y, ^diagrammen 1 en 2. Bepalen we ons eerst tot lig. 3. Bij de

ki'itiselie tenii)eratunr /, der «tof .1 zijn ^^c en (/r de y>,,r-kromnien voor

coëxisteerende dampen en vloeistolfen (on\erzadigde oplossingen). De

1) Zeitschr. f. Elektroch. 33, ÜG.5, (.1903).
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l'iinlcii ' ('II ' ycvcii aaii do rrrznditiilr (iplossiiii;- •ii <l<'ii iliun|) «laanncdo

in ('\ ('iiw iciil. \ crdcr is xmw dc/clfdc lciii|)ci'al iiiir </ e de y*-,r-l<r(iimno

\0(ll' de ihliniK'li. i'll (/' <l(' //-,r-kriilllllic \ui)|- de (i/i/(iss///i/rii, diclilC'1

vasi /j (•(H'xislccrcn. I»r lijn ,/' liccTi dus licli-ckkiiiL; ii|i ri'rzddiiiili-

opidssinucn. In den ui-nnd /.ijn naai- <lc llicdric \aii \.\N DKii Waai.s

ƒ/' CU '7 Iwi'i' siiikl<('n ('cncr ciiiiliiiiii' Li-niiinn', die Inssclicii e en e

een gedecllclijk ind ivalisi'ci-liaai- Insschcnslnk ln'lilu'ii iin'l een niaxi-

luuui en iM'ii nMiiiiniini.

Voor een iels Ikk iüiti' lein|ieral nnr is de fijiiini' een weiniu andei's,

omdat nu di' ilanip- en \ loeislofkroinnie eonlinne in ellcaar o\'er,^aaa

lael een krilisch |iiiiil in a ^, icrwijl (evens <le daniiilijn (i^i\ korter

is dan liij de xoriLic lenipei'aliini-. \\\\ stijjiinu- \aii de leni|»'i-atnur

iieenil dc/,c dani|ilijii xnortdiireiid in lennlc af, loldal zij hij liet

sniell|(nnl \an II in hel |iiiiil il liciiccl is \ei-d\\enen. lioxcii het

8iiieh|Miiii IS Liccn \ (i-/,a(hu(h' o|)lossinL; meer mojielijk en \\ e lirijii'en

(his (hiar adeeii een \ hieislot- en ren damplijn mei een kiilisch

inmt in </,. 'IVelvken wc een hjii ddoi- ch' ininlcn ii, n^. </.,, ii.^ en //;

een Iweede door dr |iiinlen e, e,, c,^ en il en een derde dooi' de

punten I', i\, 1'.^ en </, dan ,iie\'en deze lijnen aan de reeds <>;enoem(k'

/, .c-in-ojcelie: itli is de krilischcd\nimme, e»/ de i<romme der \erzadigde

oplossinjzeii ril ,(/ die diT mei /,' \ cr/.adiji'de dampen. In overeeii-

sfemminii mei li^. I. Iml de ki-ilisclic kromme in iiaar geheel boven

de oploshaarheidskromme: hoven de ]<rilisehe-kromme liji't liet gas-

i^eiiied en (inder de opldshaarheidskromme liel aehied voor vast

/>' -|- damp of \an dr overwfZddü/di' oplossingen.

Na hel \doi-al'i;aaude is het \'ei-i)and Insselieii de fig. 2 en 4 ge-

makkelijk in Ir zirii.

Daar dr oploshaarhriil \aii l! in .1 hij dr leni|irraliinr /, gering

is, y.ijn de damp- rii \loeisloflijnen ui' en nr kitMJi. l>o\en /, gaan

lil' en lic wcei- \ lo<Mend in elkaar ovei- en zijn elivaar rcetls meer

ii-eiiaderd. omdal dr \crzadiude oplossing r^ en de coëxisteereiule

damp 'i miiidrr van elkaar \-ersehillen; een gevolg hiervan is, dat

udk de lijiirn ƒ/,*, en r, /', elkaar zijn genaderd. Hij /.,, de eerste

Ivriliselie lemprralunr \au de \erzadigde ojilossing, komen de ojjIos-

haarlicidskromiue '',ƒ/. de damplijn 'v, ƒ/ rn de kritiselie ki'omme r/rc,y*

in één pnnl lezameii. |)ii hrrni;l inri zich niedr,.dal hij deze leni-

peraliiiir i\r krninmr i/.ji xdor dru mrl \asl />' coëxislrrrenden damp
ril de kromini' pj'., voor de mei \asl /,' eoë.xisteerende oplossing in

elicaars \erlengde vallen. Helzeltde uesehiedl iiij ecne reeks hoogere

temperatni'en.

Dat een xoorlzellinu' \an de lijnen r^/ eii cy; ('////('.<///'/////(/(// is, hlijkl

ten duidrhjksie uii deze liuuiii-. daar, wanneer men liridr ddoi-irekl.
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(Ic (lamp- 011 \ l()(M>t(illijii \aii plaals /.(uidcn \\issrliMi. lirlL;c(>ii i'imi

oiiiiMiudijUlicid In '
.

'I'i'i-wijl (lus \'aii /., tol t.. ri'rziiilnjd:' ()l)l(^'^sill^('ll al»siiliiiil niiiiioge-

lijU y.ijii, licefl Itij /, licl/.clt'ilc vcrscliijiisel plaals als hij /„ ; ook hier

kdiiuMi (Ie ()|>losl)aarli('i(lsi<r(iiiimi' 'A,'/. de (lamitlijii ilcjj en <lc kriti-

8clif krdiiiuic IxiJi.Jl in t^t'ii [iiiiil liv.anu'ii en wordl licl i<i-ilisclu'

\i_'i-scliiins('l w aarüciioiiicii aan ceii ri^rzoi/ii/di' ()|)l(issiim-.

Naar lioo^crc leiiiperaliircMi kan een saineiilrelleii der drie kroiu-

inen iiiei meer vooi-kdiiien en tengexoliie daai\aii y.ijn alk' kritische

temperaturen lusschcii /., en f., ex'enals tnssehen /, en f.,, krili.sche

temperaturen \aii oiiri'rzmliiiilr ophissinueu. Is tusselien // en y

oplossinji' -)- (lain|» -j- \ast II onmogelijk, denkbaar is 't, zooals reeds

\ roeger werd ueopperd, dal liet gelukt orcrrin'Zddnidi' oplossingen te

\erkrijgeii en daaraan hel kritische \ ('rschijnscl waar ie nemen. In

zoodanig uexal zou de dooruci rokken gestippelde Ivrilischc ]<roiiinie

tnssclien /' en </ te realiseeren zijn. Deze stii»pellijn is dus mctdstiibk'l.

\oov een volledige kennis \an de vei'schijiiselen is een ji, .r, t-

\-oorS;elling zeer A\ensclieiijk en een /•, .e, /-\oorstelliiig onontbeer-

lijk. Beide niimle\dorstellingen hoop ik o\er eenigeii lijd mede

te deelen en wil er nu alleen o[i wijzen, dal het punt p, dal

gebonden is aan een bepaalde concentratie, slechts bij een zeer

bei)aald volumen is te bereiken, hetgeen ook geldt voor -/.

Door de /•, ,r, /-voorstelling is tevens duidelijk te maken, dat \an

een bepaalde begrenzing tnssclien het gebied \-oor \ast J} -j- damp
en het gebied der onverzadigde dampen geen lijn is te trekken. In

het uebied voor vast B -j- daiiii» heliben we n.1. een svsteem bestaande

uit twee <'omponenten in twee phasen, dus een Invariant stelsel,

waarbij er oneindig veel wegen zijn, waarop men met veriioogijig

van de temperatuur ook den drnk kan veranderen. Hoc men der-

halve bij verhooging van de lemperatnnr loojit, hangt geheel \aii

het \'olnmeii at'.

Om de besproken verschijnselen aan een voorbeeld te toetsen heb

ik voor de stollen J en Jl aethrr en r/»iA/v«(7<///((/< gekozen. De kriti-

sche lempeiatnur vaii aether is 190", dus tamelijk laag en ook de

kritische drnk is niel hoog ii.l. ± 3(5 atmosferen. Het is duidelijk,

«lat deze twee (Hiisiandigheden de |)roet' zeer vergemakkelijken.

Anthrachinon werd gekozen, omdat ileze slof zeer weinig in aelher

oplosbaar is, haar snieltitnnt '283 boven de kritische temperatuur

\aii aether ligt en bij haar smeltpuni nog zeer stabiel is.

De [iroeven werden \erriclil mei T) c.ni. lange dikwandige buisjes

') Dit pimt wa> iii du cor^^lc miiitilcrliii-, Zeilsclir. f. Eleictr. 33, 663, niet

vukloc'iidf lui'urliciil.
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niet fivwoücii lii>r\ i'cllicili'ii .H'tliiT cii aiiihracliiiinii 'jcx iilil. De acilior

was alcnlidl- en w ,iici-' i-ij ; licl aiilliracliiiiiiii was uil ijsa/ijii (iiiiuc-

krislallisconl. De mn ai'ilicr en aiilliracliinoii i:c\ nldc liii'sjcs wcnliMi

(liclilucsiHóllcii, Irrwijl /.ij zicli in i'cii liail \aii •'><•
i \asl ('< >. -|-

ali-olu)!; lK'\(iii(irii (Ml (laariia iii ccii liielilliad mei iiiikavciistci'tjcs

opgeliaiif^eii. In ilil Inclilhad was een inricliliiig naii.uelnachl, die, iloor

een inulnr gcdi-cvcii. de huisjes in ren voorldurcndc si-lioniniflciidt'

beweginji- hield. De leni|ieraliinr \an hel iiad Ivun liiinieii 1° Uonslant

gehonden woideii.

Ter bepaling van de opldshaarheiilskrdninie \\vv(\ de leiii|>eraluur

waargenomen, waarlnj al hel anllirachinon jni.-l was opgelosl. Ter

bepaling van de krilisrhe kromme werd Inj /.eer langzame lempe-

ratunrdalin.u- of slijging de lemperalnur genoteerd, waarbij nevel-

vormiiiü opirad ivsp. (|(> xloeibare [)hase verdween. Het gemiddelde

\an lieide lemperalni-en w ei-d in de grafische xoorslelling opgeteekend.

liet \nliimen \aii ile \ loeislof' werd, wanneer dit mogelijk was zoo

gekozen, dal juist hij hef bereiken \ an de krilische temperatuur

het buisje bijna .geheel met vloeistof was gevuld.

Daar liij deze iiroefiiennngen slechts verzadigings- en krilische leni-

peraiiireii iie|>aald werden \(ior mengsels van bepaalde concentratie,

kan hienul natuurlijk alleen een /, .r-diagram worden o|igesteld.

liet welk Hl lig. o gegeven is.

i'ig. ).

3S0

MO
330

320

310

300

190

2è0

270

290
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180
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160

IiO
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Fit (1(> \-('rf;-('lijUiiii:' iiid W'j. 4 lilijkl cxcnwi'l iliiiildijk. dal licl

licliKiii \aii lil' Iwi'i' sliikki'ii iliT lu'il ix'lii' lijn i'ii \.iii ili' iijn xoor

lil' iiii'l \asi /> \ i'iv.ailiuili' ii|>liissiiit;rn iii l'l'j:. 5, ji-clicci o\-(>i'('ni-

ivOlll^liji' is IIH'I (Ir /. .r-|il'nirrlii' ill liiz'. 4. Ili'l iniiil p Hul hij

15)5^. !)5"
^ ac'tlicr i'ii 5"

„ aiilliracliiiiDii. Ili'l piiiil 7 is, wal tli' coii-

cciitraiii' aaimaal, mi.ü- iiirl iiaiiwkeiiriii- Ix^paalil ; ik sriial haar ()[>

70"
„ ai'lhor imi .'^0 "

„ anilii-arliiiiiMi. ik' li'iii|ii'raliiiir Hul hij 241°.

Ter iiailriv MTiliiiilclijkiiiLi' \aii ilr lirxDiiilcii /.en- iin'rkwaardig'e

versc'liijiiseleii wil ik nader hesclidiiw on hel ui'xal. dal we \aii een

mengsel aetlier— anlhraelnnon uil,i;aan \an de sanienslellina.' 45^'^,

aether en 55"
„ anlhrnehinnn (.4 Fi.ü'. 5) en dil laniizaani \erwarnien.

Daar de h(ie\eelhi'iil anlhi'aehinnn /.nu unml is rii ln'l \ olnnien lanie-

lijk klein, iiehiien we l)enedeii li)5' steeds oxorniaal \an \asl anthra-

ciiinon naast een verzadis^de 0[)lossin.2' en dani|i. De euneenlratie \an

de verzadi.ü'tle oplossiii.si' heweegt zich hij leniperaliiursx i'i-hooging

langs de lijn rp. liij oiigi'vei'i- Iil5" hereikrii we de eerste kritisehe

tenipei'atnnr i\v\- \ erzadigdo oplossing ; hij \erdere \erhitting \erdwijnt

de oplossing en we ki'ijgen vast aniliraeliiiion naast dani|). Afgezien

van de steeds toenemende verdani|iing \an anilirachinon Idijft alles

tot ongeveer 241" onverandi'i-d. l>ij deze leni|K'ralnnr tri'edt wi'er

het kritiseiie verschijnsel op ; ri'rdirc'i/ hij p de vloeistotphase, hier

wordt zij weer (jcroriiKl '). lüj \erdere \'erhooging \an de tempera-

tuur lost steeds meer anthrachiuon op en we loopen langs qd tot

hel punt .1, waar hij 247° juist al hel anilirachinon is opgelost.

Voeren we nn de tem[)eratnnr nog hooger op, dan komen we in

liet gehied der ojtnuzadii/t/i' oplossingen: van .1 gaan we dns parallel

aan de 7-as omhoog tot de temperatuur 350°, waar de onrcr-a-

(Ih/ile o|)lossing haar kritische temperatuur heefi hereikl en alles in

den gastoestaiid o\'ergaaf.

De invloed, die de iiamvkeni-igheid van de resultaten zeer ver-

nündert, is de afhankelijkheid \aii het \'o]nmen ; de fout hierdoor

ontstaan is A'oor de kritische kromme aj) en voor de o[)losbaarheids-

krcuunie /-y klein, onidal deze krommen een tamelijk flauw verloo|i

liehheu. \ oor óc kritische kromme l>q en wel voornamelijk voorliet

onderste deel is de mogelijke fout in de concentratie tamelijk groot,

zoodat hel punt q vrij onzeker is.

Zeei' interessant scheien hel nuj toe na te gaan of hel mogelijk

was punten vau hel melasiahielc deel der kritische kronune te

l)epalen. Werkelijk is hel luij gelukt tnsschen de tempei'aturen /., en

1) Dl' piiiili'ii ;) en ij kunnen nnoil nauwkt'ui'ig in èén proel' wordon bereikt,

daai' voor elke coneenlraliL' een zeer bepaald volinnen vereisclit wordt.
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/, ('('11 opliissiiiji' Ie xi'rkrijucM ilii'. /iin.ils r(>('(ls \root!,('r lii'sprokoii,

(>\t'r\(MV,a(li,u,'(l \\:is. Iv'ii huisje üc\ iild nici (>''
„ aiilliracliiiioii eii 94"y''„

aeliicr werd iii lid liiclilUad vci-liil. I)aar de liij de eerste Ici'ilisclic

leiu|iei-aiinii- vciv.adinile nplosfiiiiu- slcchls 5"/„ aiillii'acliiiKni l>e\at,

was li(i\eii de krilisclie loiii|KM'aluiii- 1!I5^ iio.H' \iisl aiilliracliiiam

o\er. Mij xenleic \ ci-liilliiiii- Ji'"."'
^^''"'''1^ luoci- aiillii afliiiioii in daiiip

(i\ér en leii sliille was allew fi'iXS. hiel il< de leiii|ieral iiiir im lainelijk

siu^l dalen, dan y.ctle y.icli ^cen \ asi ani iiracliindn at', lietiieen noimaal

geweest was, docii er trad iiij 211 een nevel op en er xormde zich

een onrcrzadiijdi' o/>/(iss//ii/. 'J'oeii ik daart)[> de teniperalinn- \ei'(k'r

langzaam liet dalen bleef de oplossing nog over een lcMn|)eralnnr-

irajeet \an !•' heslaan. lüj 2l'2" trad plotseling een omzetting in,

waarliij de oplossing in \ast anihrarhinon en damp overging en

de metastabiele loestand werd opgeheven. Bij nog verdere afkoeling

trad hij ± lOS', de eerste kritische teniperatnur der verzadigde oplossing,

nogmaals iieNcUorniing op en ei- ontstond \(ior de tweede maal een

\loeistof, doeh lui was deze \loeislof een stahiele toestand. Dit ver-

schijnsel toont aan, dat ook dampen nuigelijk zijn, die naii nisU'

.itof overver:a(li(j(l zijn en lot Imn omzetting in den stahielen toestand

een omweg kiezen o\'er een andeien metastahielen toestand n.l. een

oververzadigde o|)lossiiig.

Dezelfde proef herhaalde ik met een grootere anthrachinon-eoncen-

tratic; 1111 trad hij 216' wel nevelvorming op, doch vi'kh- dat er een

zichtbare hoeveelheid vloeistof was gevormd zette zich reeds vast

anlhiarhinon af. Deze twee lemperatiiren konden niet Ier bepaling

\aii het metastabiele deel der kritische kromme dienst tloen, omdat

toevalligerwijze de damprnimle in het buisje te groot was. De

waargeiKMiien temperatnren AV'aren dus geen kritische leiii|ieratnren.

De vei'kregen resultaten stellen mij in staat, een paar in de

lileratniir voorkomende duistere punten eenigszins op te helderen.

Uit ile proeven van W.m.dkn en Ckntnkkszwer ') over de oplosbaarheid

van K.l in xloeihaar S( ).^ tot Ütr blijkt, dat de oplosbaarhcid na het

verdwijnen van de twee vloeistollagon, die tnsschen 77°.8 en 88

bestaanbaar zijn, afneemt en bij 9(i° het kleine bedrag van 0,58 mol

7„ KJ i)ereikt.

Op grond hiervan laten zij in liiin teekening de oplosbaarheidslijn

beneden 10(1 op de ^as nitloopen, zooals in lig. 6 is aangegeven.

Het is tlnidelijk, dat dit niet verecnigbaar is met de iiier gegeven

theorie. Het doortrekken van de oplosbaarheidslijn tot de /-as is zeker

1) Zeitschr. f. pliysiic. CJIieiii. 42, i.'jü (1UU3)
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font. Hooii'sl waarscliijnlijk doet zicii bij .SO,, en KJ hetzelfde ver-

sehijnsel voor als hij aetlier en anthraclnnon ; de fignnr kan eeni^szins

anders zijn, het type zal eeliter hetzcitdc wezen '). Het is dan ook niet

onwaaiseliijnlijk, dat men liij voortzetting van de oplosbaarlieids-

kronune tot hoogere temperaturen weer een stijging der oplosbaarheid

zal waarnemen, zoodat het verloop tot de eerste kritische temperatuur

van de \erzadigde oplossing ongeveer wezen zal als iu lig. 7 is

Fi-. <i.

iCC

Fis- 7.

s°7 •*" KJ

Yerdei- zijn sinds 1880 tal van onderzoekingen vei'riclil, die er op

wijzen, dat gassen ho\en hini kritisclien toestand vheidoffci) en radn

.iftiji'i'ii knimen oplossen ^). Zoo \ond Vill.vkd b. v. dat, wanneer hij

l)ij de gewone temperatuur (i7°) zuurstof tot ± 200 atmosfei'en perste

in een liuis met l)room, dit laatste in veel sterkere mate verdampte,

dan oxereeidcwam met de dampspaniung bij de waarnemingstempe-

ratnur. Dit kon worden waargenomen doordal tijdens de samenpersing

1) Voor de slclsels SO. + Rb ,1 en SOo + Na ,1 geldt hetzelfde. Zeitschi-. f. pliysil<.

Cliem. 39, 5.V2 (1902).

-) H.\XN.\v en Hog.vrïh. Proc. Roy. Soc. 30, ]7>!. (1810).

ViLLARii. Joiun. de Piiys (3) 3 (1894).

Woon. Pliyl. Mag. 41, .i-23, (1896).
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Aan <Ii' ZMiu'sIdr lic kleur \;ui (li'ii (lamp stopds donkordor word on

lïfc'
-^^ ilixiidai liij iliid<s\ iTinindoriiiu' lirooni lo^ioii don

wand in den muih \an drN|)|)oltjes neersloeg.

I'nit'. üvkiuis IxoozKBOOM ') heeft van dit \cv-

seiiijnsei reeds een \'erklarinji- aeueven door middel

van de j)-.v his, dio ^-oor bovengenoemd systeem

zuurstof—lirooiii liij 17^ geldig is, omdat deze

Icinpcraliiiir scr hovcu de kritische tempenatuur

van zunr.Htof (— 111") en ook i)()ven het smellpiiid

J'^ \-an broom (— 7,3"") ligt.

A ^' X B Deze f-xAwè liceft volgens Hartmann ') een ge-

daante als in lig. 8 aangegeven. Uit de sterke stijging en het terng-

ioopen dor damplijii FJtP volgt, dat de partiaaldrnk van den damp
van 7>' tnsschen li en P véél grooter moet zijn dan de drnk in E.

Hoewel drnksvei'hooging alloen ook reeds de dampspanning doet

toenemen is de invloed \an gecompi-imeerde gassen veel grooter,

tengevolge van het oplossen van het gas in de vloeistof.

Dat men door veriiooging \an de znurstofspanning hier totale ver-

damping kan krijgen is dnidelijk, daar voor een hepaalde eoneen-

li'alie aan .1 het gohied vloeistof -\- damp heeft plaats gemaakt xoor

het gasgebied.

Hij de systemen (•H,~C.,H,C1, CH,—CS„ CH,—C,H,OH vond

\'ii,LAKi) hetzelfde verschijnsel in nog s[)rekender wijze.

Ook bij raste .sloii'i')!. kon V'ili.akd een verhooging van den partiaal-

drnk waarnemen. Door een zuurstofdruk van ± 100 atmosferen

weril de partiaaldrnk \an .lodinni merkiiaar vergroot, terwijl mot

waterstof eerst iiij 20(1 a 300 atmosferen een waarneembare ver-

hooging o|itiail. .Methaan lost i)ij ± 300 atmosferen zéér merkbare

hoeveelheden cani|)hei' en |taranine op, zóó zelfs, dat bij drnksver-

nundering de opgeloste stoffen tegen den i)niswand in zichtbai'o

hoeveelheden nitkrislal liseeren.

Aetliyleen lost bij 300 atmosferen vrij veel J op, dat bij flrnks-

vernnndei'iiig kristallijn neerslaat. 1'araffinc lost sterk op in methaan ;

zóó zelfs, dat men het onder e(>n drnk van 150 atmosferen rotto;»YW

kan laten vervluchtigen. Ook stearinezunr lost gemakkelijk in methaan

op, doch niel in z(')ó sterke mate als pai'afiine.

De totale verdanipiiiti- \an een \aste slof door een gas itoven zijn

kritischen toestand zomlir dat hderined'uür een vloeisto/phase optveech,

heeft men tol heden niel knnnen verklaren; dit is Ideraan toe te

') Die Heterogene üleicLgewichte 2, 99.

-) Jouin, pliys. Ghem. 5 425 (1901).
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schrijven, dat inen ueeii xernioeden had \an een gedrag, zooals liet

yysteeui aether en nnihracliiiioii vertoont. Vergelijken we do figni'en

3 en 4 niet elkaar, dan is 't duidelijk, dat als we in tig. 3 van

vast B uitgaan en door samenpersing van .1 liij eonstante temperatuur

een weg doorloopen, even\\ijdig- aan de .f-as van rechts naar links,

steeds eerst een vlot'istof|ihase zal optreden, vóórdat we iu "t

gasgebied komen. Dit verschijnsel door Villard waargenomen, bij

't sxsteein campher-methaan zal ook optreden in lig. 4 tusschen de

temperaturen t^ en t„_ en tusschen t^ en <^, zoodat dit gedrag nog geen

beslissing geeft omtrent het type waartoe liet systeem behoort. Door

onderzoekingen liij verschillende temperaturen zou men daartoe eerst

in staat worden gesteld.

Geheel anders is het echter, wanneer de vaste stof totaal verdampt,

zonder vooraf een vloeistof te geven. Is dit het geval, dan kunnen

we direct het npe aanwijzen, dan behoort het n.1. tot tvpe tig. 4,

ii'idif (li'u'ir iilli'eii IS 7 )inuji'hjk mt hii ifi'liii'd roar rusl Ti -}- (IniKjt

lidini'iuli' orer Ie i/ddu iii lii't ijiis(ji'!)U'(l^ zoiuh'f nih'i'iiti'dKni' iijthwilcii

rail i'i'i/ r/(_i('f^iofjt/ifisi'. mits irc iininr ini'rl'('ii f/issc/n'i/ ih- frmprrii-

tui'i'll /.j cii f^.

De stelsels Alkoliol + KI, KBi-, CaCL en CS, + I, van Hannay

en Hooarth, Aether -f- HgL van Woon en ('<V, + I^ van Vii.i.aiu)

liehooren waarschijnlijk voor het meerendeel tot het tjpe tig. 4.

Dat, zooals uil de proeven van Villard volgen zou, ook de par-

tieele dampspanning van vaste stoffen door betrekkelijk kleine druk-

ken {100 a 200 Alm.) van een liijgenieiigd gas zeer merkbaar zou

vergroot worden, schijnt mij echtei' alleen mogelijk, indien dedamplijn

van het systeem vast-dainp een dergelijk beloop krijgen kan als die

van vloeislof-damp, hetgeen waarschijnlijk alleen dan het geval zal

zijn, wanneer het toegevoegde gas A in de vaste pliase />' oplost. Dit

puni zal nader door mij worden omlerzocht.

Schl'ikUI i< lilI liiliDriitoriiiiïi der Universiteit.

Anistenliiin. Sciitcmbor 1903.

Sclieikunde.— Den Heer A. F. Holi.eman biedt de volgende inede-

deeling aan: „Orer de /lereidiiii/ run ci/c/o/ie.ciino/."

De lun'ciding \aii kelohexauicthylccn in eenigszins grootere iioeveel-

iieid liehoort lol di' tijdroov eiidsle bewerkingen, welken weg men
tiaarloe \an de loi nu toe bekende inslaat.

Nn door de liydreering \anben/.ol \(ilgens de inetlioile \ aii Sahatikh

en Senukrkns hel he.xahydroben/.ol lol een gemakkebjk toegankelijk
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licliaaui ucw orden is, livj: iicl vooi ilc hand mii Ie lii'|ir(ic\ i'ii, liaarvan

uituaaiidc liciiiK'iiul liotoii Ie hpi'eidoii, door er oerst iiKiiincIdooilicxa-

nictlix leen uil Ie niaivL'ii, dil o|i de Licln-iiikclijkc w ij/,c in den (ivcrcon-

koni-sliji'on alcoliol o\cr Ie \(km(mi en \crvoliicns dezen op de door

Uakvi'.I! aanjie,i'e\(>n weu lol keton Ie oxydeeren. De lieer F. H. van der

Laan heet'l in mijn ialioraloriuni hepruet'd, dil !< \er\vezeiilijkcii.

De nielliode l»k^ek ecliler onnilvoerliaai' Ie zijn, dooi'dii'ii lid cldoor-

c\vck)liexaaii /.ieli niel uiad in aieiiliol liel o\ervoeren. Makkownikoi'F

lieet't dit niel aleoliulisehe kali Iraeiilen Ie l)ereiken ; dezeiv.ijds werd

dit l)eproerd, door gcnoeni(k' eldoorverliinding- liij xcrsehiilende leni-

pcraluren mei zii\eroxy(k> en water -|- aieolioi dagen laiig door te

scinidden, Docii eene noemenswaardige oni/etting werd niet verkregen.

De eldoreei'ing van e_veh)Iiexan lol de monoeldoorvcrhinding in

eenigszins grootere hoeveellieden (80 lol 100 gr.) was ikiarenlio\en

een onaangenaam en tijdroovend weik. Het l)este vokleed nog

.Ak\i!Ko\vMKoi''i'''.s eerste meiliode (A. 301, I-S4) door id. de koolwaler-

slot' op water Ie l)rengen in eene Dreeiiselselie tleseh en nu eliloor

hij oO tol 40° in het water te leiden. De invloed van het daglicht is

hierliij Itnitengewoon sterk. Direet zoidieht vei'oorzaakt explosie.

Leidi men chloor liij weinig lielichting in de koolwaterstol' dan lost

hel er met gele klenr in op. lïrengt men daarna deze oplossing in

hel zonlicht, dan xolgl eene stormachtige (nitwijking van zontznnrgas,

bij fel lichl mei \ imrverscliijnsel gepaard gaande.

Langs een anderen weg gelukte hel ecliler deii heer van dkh Laan,

gemakkelijk ketohe.xamethyleen te bereiden, en wel doordien |)henol

volgens de methode van Sahatiek en Sendkrens tot he.xaliydrophenol

hvdreerbaar bleek te zijn, waarna hef \erkregen cjclohexanol tot

het o\ereenkomstige keton te oxideeren was :

('„I1,()H + :5H., = 0„II,,()H ; C„M,,()11 + (» = C,H,„0 + H.,0.

T(M- bereiding van cyclohexaiiol C*,,1I,,()II werd eene verbrandings-

biiis geheel ge\uld met nikkelovyde, hetgeen door zuivere waterstot'

gereduceerd wird. Door middel \an een aslieslprop werd nu aan

het eene einde tier buis eene \vasclillescli \ciboiiden waarin plienol ;

in een luchlbad werd hare lemperaliinr op KJO-ITO gehouden. De

buis lag iu een xcrbrandingsoxcMi in eene ijzeren, mei asbest beklecde

goot. De bollen \an twee thermonielers werd ook .in de goot gezet en

de \lamnien zoo geregeld, dal zij 140- KiO'^ aanwezen. ,\an hel andere

einde der buis was — ook weder nu-l een asbesiprop — een allouge

aangebracht die iu een kolf uitmondde, gesloten door een dubbel

doorliooi'deii knik. Door de tweede boi-ing ging een afVoei-buisje

\'0(n' gas, waardoor ile ab,sorptie kon gecoiilroleerd worden. De

stroom ziii\ere en droge \\alersfor, die in hel waM-htleschje met
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plieiiül geleid werd. luiiii damp hiervan mede, die met een overmaat
waterstof aan de kontaktwerking van het nikkel \verd hlootcesleld

In den ontvanger verzamekle zieh eene vloeistof in twee lao-en,

waar\an de onderste water ^vas. De bovenste werd aan distil-

latie onderworpen. Yaii 85—110" ging eene \'loeistof o\er die

zieli in twee lagen scheidde waar\an de eene Avater was en de
andere een bitteren, i)epermnntachtigen reuk Iiad. ^"an 110° af

steeg de temperatiuir snel op 160° en van 160— 180'^ o-ing eene
aanzienlijke fractie o\er. Wat boven 180^ o\erging was in lioofd-

zaak on\eranilerd plienol en werd opiuenw aan hvdreerin"- onder-

Avorpen. Tor bevrijding van phenol wei-d de fractie 160 180°

eenige malen met verdunde natronloog gevvasschen, de alkali.sche

waschwaters met aetlier uitgeschud om het daarin oxeroeoane

cvclohexanol terug te winnen, de aether na di-oging afgedistil-

leerd, de rest met de hoofdmassa vereenigd. Na enkele distiilaties

word toen eene vloeistof ^•erkregen, volkomen waterhelder en dik

vloeibaar, kokende tnsschen 160 en 161°, terwijl \-oor cyclohexanol

als kookpunt 160°. 3 wordt opgegeven. Hare analyse gaf het volgende

resultaat

;

0.1740 gr. gaven 0.4610 gr. C0„ en 0.2017 gr. H.,(): gevonden :

C72.2 H12.8

ber. V. (',H,.,0: C 72.0 H 12.0

Dooroxydatie met chroomzuin-meng.sel \an Bi:rKMANN(i mol. K.,rr„0.

-\- 2"., mol H„SO^ in 300 gr. water), waarvan op 1(» o-i-, JH-xano!

135 gr. werden aangewend en de temperatuur laag gehouden werd,

laat zich het hexanol in goede opbrengst tot ketohexamethyleen oxydeeron.

De heer v.\n der L.\.\n heeft niet de juiste opbrengst aan

cyclohexanol uit phenol beiiaald. doch zooveel is zeker dat deze

alleszins be\redigend kan genoeuul worden. Indien men in eene

sciüctkast vier i)uizen met nikkelpoeder tegelijk in werking lirengt.

laat zich in één tot anderhalve week gemakkelijk 1 Kgr. licxauol

iiereiden.

Door tlit onderzoek zijn eenige uiterst moeielijk toegangelijke

slolfen gemakkelijk bereidbaar geworden. Vooreerst cyclohexanol en

ketohexamethyleen. Dit laatste is vrij wel quantitatief oxydeerbaai'

tot adipinezuur en daar zijn kaikzoul door droge disiiijatie in goede

opbrengst ketopentamethyleen geeft, zijn ook deze laatste twee

lichamen gcenc chemische zeldzaaudiedeu meer.

Gronhujoi, Lab. d. Tniv. Se|itend)er 15)03.

23

Vcrsbigni der AfVleclino; Niüunik. Hl. XII. A«. 1903,4.
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Scheikunde. — De hcci- A. F. IIoij.kman doet, ook naiiiens den

heei- .). l'oTTKu \ \n Loun, ceiie uiededceliiig uver (Ic „Ac//:/f///it'-

oinzeftl/u/".

In liel Versluii- dei- veriiadcriiiu' dezer af'deeliiig' \aii 29 Nov. 11.

lii'viiidt y.icli eeiie vooi-loopiue inodedeeliiit;- oiiilreiit de proe\eii. die

de lieer .1. I'ot'I'kk \an i>()()N over dil oiiderw erji in mijn lalioraloi-inni

heeft verrielii. Sinds (Hen hec i'l o-enoeuide lieer zijn onderzoek tot

eene zekere al'slniliiiji- i^ehraclil. Hieronder zijn in hel kort zijne nit-

konislen vermeld.

In u'enoemde \()orloo|)ii;-e meiledeeling werd reeds vermeld dp

welke wijze het h(>m gelnkl is, henzidine eii hydi'azobcnzol in geheel

zin\eren loesland Ie verkrijgen. \'ermeld moge nog slechts hieromtrent

worden, ilal hel hvdrazolienzol xolkomen sneenwwit werd afge-

scheiden, doch aan de Inclil liij gewone temperatnnr zich na enkele

dagen weder zwak geel kieiirl.

Wat de (|iianliialieve bepaling van henzidine betreft; deze kon nog

verbeterd woiden. Aanvankelijk verzamelde de heer Y.vn Loon het

gei)raecipiteer(le benzidinesnlfaat op een gewogen filter, dat \ ervolgens

\\'cder gedroogd en gewogen werd. Hierbij deed zich eelilei' de onaan-

gename omstandiglieid voor, dal het filter bij droging op 100' (in

een waterdroogslool') miicrnialen z\\artachtig werd, vermoedelijk door

eene ontleding \an hel sidfaat, hetgeen onzekerheid in de bepalingen

kan len ge\-olge hebixMi. De \ei'betering bestond nn daai-in dal liel

uitgewasschen sulfaat van hel liller gespoten en met overmaat van

loog opgekookt werd. Wordt dan bij kookhitte ternggetitreerd, dan

verhoudt zich het benzidinesulfaal als vrij zwavelzuur, wanneer men

lakmoes ais indic-doi- aanwcudl. IliiM-door wordt de bepaling sneller

en nauwkeuriger. Natuurlijk moest de correctie wegens de oplos-

baarheid \-an benzidinesulfaal hier ook worden aangebraidil.

I. INVLOED VAN' DE CÓNt'KNTK.XTIK VAN HEI" ZUUR (ZOUTZUUH).

a) Oplosmiddel : Water. Temp. 18"—25°.

Concentratie



( 349 )

De proeven van den heer van Ijxin Ier lu-paliiiu- tier xerliomlinii',

waarin benzidine en diphenyline l)i.j de onr/.eUuig van hvdra/.olienzol

door znren ontstaan, hebben den invloed van verschillende onistandig-

heden op die veriioudini!,- nader leeren kennen, en kniuien hel l)esl

labellariseh en i;i'ai>liisch worden weergegeven.

l) OplüsiÈiidilul- Alcohol van 50'Voi). Temp. 25°.

O'iicenlrutii;
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oplüsseiidi' \vi'i-kiiin. (lic NtMilniidi' nlcoliol (p|i livdi'ivzoheiixol ut' een

tussclieii|ir(Hlnrl der r(>acii(' liccfl, iinicl worden loeu,'e.schreven. Zij is

niet tlaai'iii gelegen, dal \crdniidi' alcnlidl meer benzidinesulfaat in

oploi^sing lioiidt, zooaN door ("ciic np/.clU'lijk daaromtrent genomen

proef hewe/.en werd.

III. IXVI.OF.n V.W DK SOORT l.VVM.

a) Temp. 100°. Water.

Zuur.
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l) Water. Zoutzuur.

•18°

25°

75°

100=

100°

1'. n.

1/, n.

•A n.

O 0:5 n.

10
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Figuui' II. Invloinl van lid iilcoliolgoh.iUi' dj) ile onizettingsverhouiling.

0.1 n. zoutzuur, t = '2Ö''

Gevorinil lionzidiiu' in procenten.

Figuur 111. InvJDOil van ili! tiMiipiMMtuur op de onizettingsvcrlionding.

1.— n. zoutzuur.

Gevormd benzidine in procenten.

He hoer VAN Loon heeft zich verder beziggehoinlcii mot (h^ bepaling

dor (nuzeltiiigssiioiiieid. Hiertoe vofdoolde hij do(ir kraclitig roeren

een ovcrmuitt van fijn gepoederd lijHJrazobenzol in \er(hwi(len alco-

hol, waaraan zuur van eene bepaalde concentratie was toegevoegd

en ontnam op bepaalde lijtlon aan dit mengsel zekere lioo\ eellietlen

vloeistof, waarin di' hnovooliieid iienzidiiic qnantilatiof word liopaald.

Noemt men ( 7/ de concentratie van hel gevormde benziiiino,

CHCl die van het zoutzuur op ieder oogenblik, dan bleek de vergelijking

—;— = J< (^ UCl
dt
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de omzetting te kuiiiieii weei-geveu ; in deze is t de tijd (in minuten)

en K de reaotieoonstante. De concentratie van liet liydi-azobenzol

komt hierin niet met een afzonderlijlcen term voor, daar deze bij de

aangenomen ^vijze xan werken als constant kan aangenomen worden.

De omzetting wordt bewerkt door de watei'stofionen \a\\ hel zinir;

\\ant bij eene vergelijkende proef met zontzunr en dichloorazijnzniu'

bleek de reactieconstante evenredig te zijn met den ionisatiegraad

der aangewende znren. Hierdooi' werd de heer v. Loon geleid tot

de onderstelling, dat bij de omzetting zich eerst Uxef^ H-ionen aan

hvdrazobenzol addeeren tot

C, H, NH. NH C, H,
H+ 11+

en nu de afstootende werking der beide positie^'e ladingen maakt,

dat het molecule tusschen de twee stikstofatomen breekt, waarna

zicli de twee stukken in dier voege vereenigen, dat de positieve

ladingen verder van elkander verwijderd blijven. Deze onderstelling

maakt het voorkomen van C°hci bi de snelheidsvergelijking ook be-

grijpelijk, daar volgens haar dan J mol hydi-azobenzol met 2 H-ionen

(2 HCl) reageert.

Eene uitvoerigere mededeeling over dit imderzoek zal in hel

/,Recueil" verscliijnen.

Chem. Lab. d. Univ. Groningen, Juli 1903.

Scheikunde. — De heer A. F. Holleman biedt, ook namens

den heer J. W. Beekm.vn eene mededeeling aan: uOivr het

jiuoorbenzol en eenige zijner derivaten.'"

Het fluoorbenzol is tot nu toe geenszins een gemakkelijk' toegan-

kelijk lichaam geweest. De beste bereidingsmethode, die er \'oor

liekend was, is door Wall.vch en Heüsler aangegeven (A. 245, 255)

die daarin bestaat, dat eerst benzoldiazopiperidied gemaakt en tlil

met flnoorwaterstof ontleed wordt. Deze scheikundigen zijn zelfs van

meening, dat men aldns gemakkelijk fluoorbenzol bij kilo's kan be-

reiden. Onze ervaringen zijn, wat betreft den gang der reactie geheel

in overeenstenuuing met die van Wallach en Heusler, maar ver-

schillen in de appreciatie \an de gemakkelijkheid der methode. Afge-

zien nog daarvan, dat Avij in talrijke bewerkingen nooit de ojibrengst

hebben kunnen bereiken (50Vo ^'i" ''^^ gebruikte anilien), die zij

aange\en (wij ki-egen gemiddeld 30" '„), bleek \ooral hel terugwimien

van het piperidien zeer lijdroovend Ie zijn. Kiellegensfaande zijn

prijs aanzienlijk lager is dan \roeger, nn het door electroreduclie

van pyridieu woi'dl verkregen, is deze loch zoo, dal dit terng-

winnen niet te omgaan was. De base uioeL n.l. weder geheel zuiver
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worden goniaakl. daar de ophreiigsl aan diazopiperidied zeer gering

wordt, als incii liaar nog eenigszins veroiitiviiiigd weder aanwendt.

Dan is liij de/A' nielluidc onk zeer tijdrooxcnd. <lal ln'l diaz(ipii)eridied

in geene grootere hocveellieiil dan 10 gr. in eens niet tlnoorwater-

stot'znnr kan worden verwerkt, mndal de reactie andei's te iievig

wordt. Nadat wij aldus ongeveer 150 gr. flnoorbenzoi l)ereid iiadden

wci-d, (lp gnind \an liel liovenstaande, besloten deze nictiidde op te

geven en te Iraeiiten uit aniliiie door directe diazoteering lluoorlKMizol

te verki-ijgen.

Valentinkr en Scjiwarz hebben zicli hiertoe eene methode laten

])atenteeren (Centrall)lali 181)<S 1, 1224), daarin bestaande, dat zij

eerst eene oplossing- van benzoldiazoiiinmchloried maken en deze ver-

\olgens met flnoorwater.stoC verwarmen. Het vermoeden ligt voor de

hand, dat hiei'iiij een iluoorbenzol zal gewonnen worden, dat met

chloorbenzol is veroiitrciingd ; dit iileek ons, bij het volgen van het

door hen opgegeven recept, zelfs in die male het geval, dat uit

100 gr. aniline, na herhaalde fractioneering \an het reaclieprodnct,

slechts 2 gr. vrij zuiver iluoorbenzol verkregen werden. In ieder

geval bleek hieruit dit, dat i)ij hel diazoteeren van ainline voor de

bereiding van CïjlIsKl, zoutzuur moest vermeden worden.

Ik wcnseli hier niet in bijzonderlieilen te treden o\er de \erschil-

lende wijzen waarop wij bcj)roetden, tluoorbenzol direct uit aniline

te bereiden ; de heer Beekman zal in zijn binnen kort verschijnend

proefschrilt daarover het een en ander mededeelen. Genoeg zij het,

hier te vermelden, dat de opbrengst aan het gewensclite produkt

steeg, naarmate grootere hoeveelheden tlnoorwaterstofznur werden

aangewend. Ziehier de methode, waarbij wij ten slotte bleven staan :

93 gr. anilien worden oj) de gebruikelijke wijze in zw'avelzuur ge-

diazoteerd, wiuirbij men zorgt, dat het vloeistofvolume niet meer dan

1.25 Ti. wordt. De ijskoude diazo-ojilossing wordt langzaam, onder

krachtig roeren in een koperen ketel geiu'aciit, waarin zich 500 cM'.

fluoorwaterstofzuur van 557o bevinden, die nabij de kookhitte zijn

gebracht en daarop gehouden worden. Het flnoorbenzoi distilleert

direct over en wordt in een looden slangenkoeler, door ijs en zont

omgeven, gecondenseerd. Het distillaat bestaat uit eene waterheldere

vloeistof, die door wasschen met een weinig loog lan sporen phenol

wordt bevrijd. Na droging op chloorcalcium ging zij terstond vol-

komen contant bij 85° over. Uit 93 gr. anilien verkrijgt men zoo

37 gr. fluooriienzol in volkomen zuiveren toestand, d. i. 40% der

theorie. Dat de opbrengst niet grooter is, w'ordt door phenolvorming

veroorzaakt. Vermoedelijk zal zich deze tot een nuuiuium laten be-

perken, indien men in plaats \an fluooi'waterstofzuur zwa\elzuur en
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flnoorealcinm op zoodanige wijze aaiiweiult, dat de concentratie van

het HFl yteeds oj» dezelfde hoogte lilijft. Daai- hierbij ook krachtig

zal moeten geroerd worden, en onze machinale hnlpnuddelen onvol-

doende waren om dit in den iintstaanden gipsbi'ij door te voeren,

hebben wij bovengenoemd, voor de hand liggend besluit niet experimen-

teel knnnen bevestigen.

Op geheel analoge wijze laten zich para- en metalbiournitrobenzol

uit de overeenkomstige nitraiulienen, alsmede de drie tluoortoluolen

uit de toluidieuen bereiden. Anthranilzunr echter gaf aldns slechts

kleine hoeveelheden o-fluoorbenzoëzuur ; liet was bijna geheel in

salicjlznnr overgegaan. Zeer opvallend uas, dat (n-thonitranilien

volgens deze methode geen sj)00r orthonitrotluoorbejizol, maar enkel

harsmassa's leverde. Wallach heeft met zijne methode dit lichaam ook

niet kunnen verkrijgen, daar hem de zuivering van het daar\oor

noodige piperidied niet gelukte. Op twee amlere wijzen hebijen

wij nog beproefd dit lichaam in handen te krijgen. Vooreerst, door

het uit het nitratieprodnct van tlnoorbenzol te isoleeren. Daar liet

hierin echter slechts Aveinig \oorkomt (zie onder), gelukte dit noch

door uitvriezen, noch door gefractioneerde dislillatie. Ten tweede

uil paratlnoornilrobenzol ; het door reductie daaruit ontslaande j)-tlnoor-

anilien geeft nl. bij nilratie iu z\\ avelzure oplossing

O, H3 Fl NH, NO, (1 -. 4 : 2),

zoodat door \erwijdering der amidogroep o-tluoorniti-obenzol moet

ontstaan. Ook hierbij werden echter slechts harsmassa's verkregen.

De be[)aling van koolstof, waterstof en stikstof kon in de finoor-

verbindingen op de gewone wijze geschieden. Voor die \'an het

element tluoor maakten wij gebruik van eene platinabuis van 35 cM.

lengte en 1.8 cM. diameter, waarin de stof werd gebracht, gemengd

met Ca O. Door verhittiiig ontleedde zij zich, waarbij het fluoor

aan calcium gebonden werd ; brengt men nu den inhoud der buis

in verdund azijnzuur, dan blijft Ca Fl, onopgelost terug, hetgeen dus

o[i een filter verzameld en gewogen kan worden. Opmerking verdient,

dat de gebruikte kalk geheel oplosbaar in \erdund azijnzuur moet

zijn, hetgeen nooit het geval bleek te zijn. Daarom werd de kalk

eerst in genoemd zuur, voor zooverre mogelijk, opgelost, met

koolzure ammonia gepraccipiteerd en hel zoo verkregen cavbonaat

gegloeid.

De physische constanten \an eenige der door om bereide ver-

bindingen werden nauwkeurig bei)aald en de volgende waarden

gevonden

:
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Iii legeiistelling hiermede staat de gri)ote geniakkelijkheid, waar-

mede lluoor in de nitrofluoorbenzolen met natriiimmethylaat reageert;

m- eii |i-iiitroflnoorbenzol kiten zicli door korte verwarming daar-

mede in metiiylak'oholische oplossing qnantitief in de overeenkomstige

nitro-anisolcn oxervoeren. Op het dinitrothioorlienzol

(Fk NO, : NO, = 1:2:4)

werd hef verloo[) der inwerking van Xa-ineth\iaat volgens de door

Li'LOFs voor de overeenkomstige Cl-\erhinding gevolgde methode

qnantitatief nagegaan, waarbij bleek, dat de reactie reeds in enkele

minuten geheel volledig was. Door de groote snelheid, waarmede

zij verliep Avaren nauwkeurige quantitatieve metingen zeer moeielijk,

doch werd gevonden, dat in ronde getallen de reactie constante hier

60(J maal grooter is, dan bij do chloorverbinding.

Bij de nitratie \an chloor- broom- en joodbenzol ontstaan in

liootdzaak de paranitroprodukten, daaruevens ook de oi'thonitro-

lichamen. Voor eenige jaren heb ik deze lutratie uit een (luaidilatief

oogpunt bestudeerd en bepaald, in welke verhouding zich het para-

en ortholichaam vormt, en hoe die van de nitratie-temperatuur

afhankelijk is. Het scheen mij belangwekkend toe, de nitratie \an

tluoorbenzol op dezelfde wijze te onderzoeken, daar fluoor in zoo

menig oi)zicht van de andere halogenen afwijkt.

Doordien o-fluoornitrobenzol niet kon bereid worden, was eene

nauwkeurige bepaling, als l)ij de andere halogeenbenzolen, niet

ïnogelijk, maar liet zich toch bij benadering de hoeveelheid ortho-

verbinding, in het nitratiemengsel aanwezig, bepalen. Indien men
10 gr. tluoorbenzol in een op 0° afgekoeld mengsel van 25 c.JP

salpeterzuur spec. gew. 1.48 en 5 cM'. zuur spec. gew. 1.51 l)rengt,

ontstaan geene hoogere nitroprod neten, daar bij eene stikstofbepaling

in het nitratieprodukt 9.95 "/„ werd gevonden, terwijl voor mononitro-

thioorbenzol 9.93 °/„ berekend is. Het stolpunt van het intratie-

produkt lag bij 17°. 3, terwijl zuiver p. nitrotluoorbenzör bij 26°.

5

stolt. Neemt men nii aan, dat de stolpuntsverlaging, door de ortho-

verbinding veroorzaakt, even groot is, als die, welke door de meta-

verl)inding wordt teweeggebracht, dan zoude dit op 13.8 "/o orfho-

derivaat uitkomen, daar de stolpunts\'erlaging per procent meta 0°,66

bedraagt. Dat er werkelijk orthoderivaar aanwezig was in het

nitratiemengsel, werd bewezen door het met kaliloog te koken

totdat het gnjotendeeis in oplossing was gegaan. Zuurt uien nu de

waterige oplossing aan en blaast er Avater(.lani|) in, dan distilleert

o-nitrophenol o\er.

Wordt echter bij de nitratie salpeterzuur van 1.51 spec. gew.
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gobriiikl. dan liecfl hol verkregen prodnot een stolpnnt van 14°.5 en

is zijn slikstolgelialle IÜ.71%; zijn spec. gew. bedraagt 1.2791. De
lieide laalste gegevens wijzen (ip de aanwezigheid van dinitroprodnet.

Daai' uil 111- en p-IJiMKMiiilrdhciizoi hij O in salpeterziiiir \aii

l.."»! spcc. gew. ge(hirende een iiait' uur onveranderd hiijven,

iiKK'l de (irlh()\^ei'l)inding x'erdei geiiitreerti zijn en daarliij diiiilio-

thidorheii/.ol (1 : 2 : 4 = FI : X( ).j : NO,) geleverd iiebbeii. Uil hel

spee. gew. vol.ul (hil er 10.2 "/„ \aii aaiiwe/.ig is, als men aanneemt,

(hil v(M'der enkel p-nilrolinoori)eiizol aanwezig is. Dit is echter niet

geheel liet geval, daar bij koking met kali het iiitratiemengsel nog

o-nilrophenol gaf, nieltegenslaande het eerst verkregen nilralieprodnct

opnieuw iii salpeter/.iiiir was gebiarhi. De stolpnnlsverlaging van

p-uilro-flnoorbenzol bedraagt voor ieder procent dinitrolichaamO". 6, voor

10.2 7„ dus fi^.l. Daar 10.2 "/„ dinitro- overeenkomen met 7.8 "/„

mononilroverbindiiig, zouden er \aii de boven gevonden 13.8 "/o

nog l) "
„ aan de verdere nitratie zijn ontsnapt. Deze zonden echter

een stolpnnlsverlaging van 4'.O veroorzaken; dat is, samen niet die

van hel (linilrolichaam 10 .1, terwijl gevonden is 12'.0. Of dit ver-

schil van 2° veroorzaakt wordt door de benaderende onderstellingen

die liit'i- zijn gemaakt, of door de aanwezigheid van kleine hoeveel-

heden andere slodeii in hel iiilratiemengsel, of door beide oorzaken,

is vDorloopig onb(!slist gebleven.

Nemen wij aan, dat bij de nitratie bij 0° ca 147n ortiio- en 867„

paranilrofluoorbenzol onlstaan, dan zal dit niet ver van de waarlieid

zijn. De hoeveelheid orihoverbinding, die hier naast para ontstaat is

dan veel geringer dan bij de nilralie der andere lialogeenbenzolen,

bij welke zij zich tus.schen 30.1 tol 37.67» bewoog.

Eene uitvoerigere, mededeeiing omtrent dit onderzoek zal in het

,/Recueil" verschijnen.

Groninyen, Sept. 1903. Chem. Lab. d. Rijksuniversiteit.

Scheikunde. — De lieer Bakhuis Roozeboom biedt eene mede-

deeling aan over: „de stol- en omzettingsverschijnselen in de

stelsels NH, NO,, AgNO, en KNO,, AgNO,."

Onder de nitraten van eenvvaardige metaleji zijn die van Li, Na,

Ag, NH,, K, Tl in hunne onderlinge verhoudingen meer bijzonder

onderzociit. Daaruit is reeds gebleken dat de nitraten van de 3

eerste onderling in vrij sterke male mengkristallen leveren, even-

zeer die der 3 laatste metalen ouderling. Li NO, zoowel als NaNO,
schijnen met de nitraten der laatste groep of geene mengkristallen



( 359 )

of tot een gering l)cilrag te geven en in eik geval geene chemische

verbinding aan te gaan.

Van de verhonding van AgNO, tot de nitraten der 2*^ groep was

tot nog toe alleen (door van Eyk) het stelsel AgKO,—TINO, onder-

zocht, waarbij eene verbinding in de verhouding 1 : 1 gevonden werd.

Ter voltooiing onzer kennis op dit terrein zijn nu ook de stelsels

NH^ NO, -(- AgXOj en KNO3 -|- AgNO, onderzocht, resp. doordeheeren

Z.\wiDZKi en Ussow en gaven resultaten die in de Figuren 1 en 2

zijn samengevat.

Zcx,
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(Ie '1 lagoro ()\Tri;aii,u,s|)iiiilcii \;ui XII, NO, iii luM ü't'lii(-'il \vaar i'ccds

all(_'> va^t ^icwordcii is.

Daardoor gcscliicdl de alV-ciiiiiii- van AuNO, uit gesmolleii Af>-njke

ineiip;sels volgensi Iwec lijnen die elkaar bij 160° opvolgen, de stolling-

van NIl, KOj nil de aan dil z,ont rijkere mengsels e\eneens volgens

twee lijnen die elkaar hij J25° opvolgen. Beide overgangspnnten

worden door de niejiging niet gewijzigd, waaruit besloten mag worden

(lat y.icii de zouten /.ui\er afzetten en geen mengkristallei) leveren.

Uit de middelste concentraties zet zicli echter een verbinding

D ^ NH^ NO3. AgNO, af, met een zuiver smeltpnnt van 109.6. Zijn

smeltlijn strekt zich naar ilan Ag-kant slechts tot 52 Mol. "/n "i^»

aan den NH,-knnl tot ;50 "/„ Ag. Derhalve stollen alle mengsels van

50—100 7„ Ag. bij 109\6 totaal tot konglomeraten van D + Ag, en

alle mengsels ^an O—50 "/o Ag bij 101°. 5 tot konglomeraten van

Am, + D.

Laatstgenoemde ondei'gaan liij \erdere afkoeling liij 85° en bij

35° nieuwe transformatie door doi omslag van Am, in Am, en verder

in Am,. Daar heide in de verschiljonde mengsels plaats vinden bij

dezelfde tem|)eratNiii' als waarbij ook het zuivere AmNO, omslaat,

bewijst dil dat er geene mengkristallen tusscheu dit zont en het

Diüibel/.out optreden.

Drukken we nog de vloeil)are mengsels door L uit <lan hehlien

we in Kig. J de volgende gebieden :

1 Am, + L 7 Am, + D 3 L + Ag^

2 Am, + L 8 Am, + D 4 1; + kg,

5 D -j- r. 9 Am, + D 6 D -)- Ag,

Het stelsel AgNO, -|- KNO, is in zoover eenvoudiger, dal KNO,
slechts éénc overgangslemperatuur heeft bij 126°.

Het ovcrgangsi)unt van AgNÜ, valt weder in het gedeeltelijk vloei-

bare gebied en de stolling der Ag-rijke mengsels geschiedt dus weder
volgens twee lijnen die bij 160'' elkander opvolgen. Het overgangs-

pnnl van KNO, valt bij normaal gedrag in het vaste gebied, dei'halve

is ei' slechts eene smeltlijn voor den eersten toestaiid van het

KNO3 : K, ; deze lijn is in de figuur slechts voorgesteld van 210'' naar

lagere temperaturen, zij moet naar boven voortgezet gedacht lol aan

de KXO, as i)ij deszelfs smellpunt : 338°.

Uit de middelste concentraties zet zich ook hier een J)ul)belzout

D = KNO, . AgNO, af, maar de smeltlijn hiervan loopt slechts van

131° en 38% KNO, tot 134.5 en 45"/„ KNO,
Derhalve beslaat er geen zuiver smelljiunl, maar zet D zich hij ver-

warming hij 134 .5 om in K!^0, vast -)- oplossing van 45 "/„.
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Alk' meno-sels van ()—5()KN(), slollon hij 131° tot Aji,, + D,

alle mengsels xan 50—100 KNO, bij 1.'}4°.5 tot konglomeraten van

D-f-Ki- Eerstgeiioenuleii Itlijveii hij verdere afkoeling onvenindenl.

Laatstgenoemden zouden bij 126° moeten omslaan in l)-j-K„. Dit

geschiedt echter zeer bezwaarlijk.

Het Dniihelzont treedt eveneens niet: gemakkelijk op. IMijti hel

uit, dan loopt de smeltlijn voor K, door tot 126°, en /^i zet zich hier

beneden, \eel gemakkelijker dan in de vaste konglomeraten, in

K, om. De smeltlijn hiervan loopt door tot 120° bij 42 "/„ KNO,,

waar zij het Aerlengde van de smeltlijn van Ag.^ ontmoet. Treedt D
niet op dan stollen alle vloeibare mengsels tot een konglomeraat van

Ag, + K, bij 120'.

De volgende gebieden, begrepen tusschen doorgetrokken lijnen,

stellen stabiele toestanden voor

:

1
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Inssfhcii 50 t'u (iü'V,, 1 iiierkbunr

nailLMvii. I)il üe\';il sluit zich

(lus aau aan liet voor korten

lij<l ') lu'sluileerdc gedrag der

uieiigels van Cl en S; met dit

oiidcrselicid dat daar voor de

samenstelling S^CIj de lijnen

elkander l)ijna raakten, terwijl

hier de afstand veel grooter blijft.

Toch wijst de eigenaardige

\orni der kooklijnen op het

beslaan van verbonden mole-

kulen der beide elementen. Of

deze beant^^•oorden aan de for-

unde lli'I is niet uit de vorm
der lijn te beslissen, misschien

eerder uit de p, x—lijnen die

uog besludoerd znlleii worden.

Beneden de lijn AÜP> ligt het

g(>l)ied der vloeistoffen. Hiernit

zetten zich bij verdere afkoeling

vaste phasen af. Deze verschijn-

selen worden weergegeven door

de beiden lijnen EFG enEUG.
°^ ^ De bovenste stelt de begin- de

onderste de eindslolpuuteu \ooi'. Zij vormen twee continue lijnen

die nu ecliter bij 40" en 50 atoomprocent l elkander raken.

Een dergelijk stollingstype duidt in liet algemeen op mengkristallen.

Het gelijk worden ilcr sanienstelliug van vloeibaar en vast bij de

concentratie llil zonder dat dit puni een uiaximum of minimum is—
zou echter alleen te \crklaren zijn dooi' aau te nemen dat Hrl eenc

chemische \erbiiiding is.

Misschien liebbeu we liier dus hel lot dusver uiniiner met zekerheid

geconstateerde geval, dal eene verbinding mengbaar is met hare beide

cmnponenlen. Ku zal gi'tracht worden oui door dichthcids- en andere

bepalingen dit iiunt nader vast te stellen.

1) Verslag Juni 1903.
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Wiskunde. — De Heer Jan dk Vriks biedt een mededeeling aan

:

iiifi't'f de liarinonlscliL' kroiniiicn, toclkc bij een (jeijevea vlakke

kalikdie kromme helworen."

1. De „liarmüiiisclie" kioninie van een gegeven punt P t.o.v.

een gegeven vlakke kubisclie kromme k^ is de meetkundige plaats

dej- punten H, die van P liarmdiiiseh worden gescheiden door twee

der snijpunten .1,, A.,, .1, van /' met P//'). Wij zullen de ver-

gelijking der liarmonisclie kromme k'' bepalen als k^ door de ver-

gelijking

"v=«''x=(«, .''•, + ". •'•... + ", '>^-:f> = ^N

en V do(U- de coördinaten {ij ^,
'J.„ <J-^

is aangewezen.

Tot de snijpunten \an Z' en //' beliooren de raakpunten der zes

raaklij]ien uit P naar /'. Ls A^ een der overige drie snijpunten, dan

worden .1,, en ^1, harmonisch gescheiden door ^l^ en P, d.w.z. P
ligt op de poolkegelsnede van A^ ; hieruit volgt evenwel dat .1, op

de poolrechte van P is gelegen. De kromme h' gaat dus door de

snijpunten van /:' met de poolkegelsneile /r en de poolrechte p^ van

P. Haar vergelijking is derhalve van den vorm iia'\,-{-a^n\,b^,//i,,:=^<-K

Als het punt A' tot de harmonische kromme van het punt 1' behoort,

dan ligt blijkbaar 1" op de harmuni.sche kronnue van A'; onze ver-

gelijking moet dus .symmetrisch zijn met betrekking tot de groot-

heden ,/v en ƒ/ ; d.\\ .z. ze is van ilen \orm

Ter l)epaling van ). stellen wij dat P op .''.,::=0 ligt, en l)eschouwen

dan de punten \au h' welke op ,)., := O zijn gelegen. De lineaire

factoren van den binairen vorm «%;E=^'a;=(«i ^'i+f's^'a)^^^ stellen wij

door 2>j-, ([j- en r., voor. Dan worden de |iunten H^, H„, H^ aange-

wezen door de vergelijking

/«'x= (/>.; q,, + l'y qx) (/'., ry + /*,/ ;.,) (-/., r,^ -j- q,j /.,) = 0.

of door

li''x~^p\iqxq,,i-\f-\-2pjp,,q.,q,,i\r,, = (2)
6

'

Nu is

3 a\c ay=Px qx r,i -)- />,< -/,/ /•,. + Pu ?.< 'V,

3 ^.r Pfi= Pc q,, »,/ + />// </.,• r,i + p,, q,, r-c.

') Deze kromme komt voor in Stei.nek's verluindeliug: ,Ueher solclio algebraïsche

Curven, welclie einen iUtlelpunkt luibeii, . .
."'

(.]. v. Cielle XLVll), en wordt "daar

meer algemeen bepaald voor een kromme van den «''«" graad. Langs stereometri-

sclien weg is zij l)epaald en behandeld door Dr. H. uk Vries in zijn proefsclnitt:

,Over de restdoorsnede van twee volgens eene vlakke kronnne porspocliviïclie

kegels, en over satellielkruninun". Amsterdam l'.tOl, biz. O en 88.

24
Verslagen der Afdeeling NaUuirk. Dl. Xü. A". 1903,4.
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cii (laar iin'ii xcfdor lioefi

viiult iiuMi uil (2)

h%. — 9 a\r<h, /',/'-,, — "',,. !>',, = *^ V^)

Deze vergelijking' stoll im (cvoiis de liariiKniisclic kidiniiic \(i<»r,

iniH lucii (i'j \\('i>i' als s\iui»Mil vmw ((',.c, -[-'(„.('„-I-OjXJI'^Hk'scImhiwI.

2. De iKMilkcLiclsiKHk' \aii /* I. o. \ . lIc door (ij \uurges(eltlc

krunuiK' /:', liccl'l lol \ergelijkiiig

of, als we sicllcii

a^x^h/^J^ en aj-a'^/^L,

door

(:} + ^)/-% A'+2;i/.^ = (l)

IliiTiiil lilijkl dal de |inoJi<cii('lsiH'd('ii \aii /' I. o. v. de i<r(piiiiii('ii

\an den door /' en //." I)e|iaaldcii iMiiukd elkaar aanraken in linn

siiii|iiinli>ii n:cl de |io(tlreelile y*', die dns de poolreelile \an /' is

I. o. \ . alle kniinnicn /', \an dc/.cn linndel.

\'(i(>r de kromme /', die door /' gaal volgt liieriul dal ze in /*

een <lidilii'l|Minl moei hehhen.

iJe \ergelijking de/.er kromme is blijkbaar

lerw ijl liaar poolkegelsneile Avordt aangevvezen door

«".( <'^ /''(/ — <i.i- «'// ''.f i'y = O,

ol door

/-',/ A' — L- = O,

waarnil blijkl dal ze is samengesteld nil de raaklijiirn door /' aan

de poolkegelsnede van P naar /'.

\'o()r / = — 3 \iiidl men een /' met de |ioolkegelsni'ile //' = ().

Zij hezil dus drie liuiiiraaklijnen samenkomende in /'.

8. De satcllicikegelsnede \an /' l.o. \. /" (d. i. de kegelsnede door

de |)uuli'u waar /.•' gesneilen wordt door de uit /' getrokken raak-

lijuen) heeft tot vergelijking
')

i u'\r ciiib',/ — S a, a^,/ />, l>'i/ ^ ^ ,' (6)

of
....
4 l>\,f A'— 3 />-^ = U (7)

ï) De aneidiiig dezer vergelijtiing viiult men in Sai.mon (Fiedlkr) Anal. Geom.
der liöhorcn otjcnen Kiiivon 2(' Aiill. hl. 7S. Eon stercoinctrisclic belinndcling der

salellielkrommon vindt iihh in lid liovrii aaiigcliMalde proefsclirirt van Ur. H. dk Vhies,

bl. IS, l'.l enz.
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Om <lo satellietkegelpnede voor do kroiiinie Z'; te bepalen, stellen we

Pj.= rt'.c b'\f -{- X a^x a,i II,, /'-,,.

Dan is

3 /-., l,, = (A + 3) rt-,i- (ty b''if ->r
'2 X <ij, a-,/ hj. h",,

;

6 l,. l\i = 2 (X + 3) «, a',, !/,, + 2 ;. {a\,, h,- Ir,, + «, a^^ !,',,),

of

(r ^'v = (^- + 1) «'.. ""// ^''//

;

De vergelijking der satelliet van t'i is dns volgens (6)

4[(;.+ 3) n"-,<,,/,\,-\-2)a,:a-;/>J>\,,] (;.+ 1) <;^/f ,/- 9 (;.+ 1)'^ a,a'„l>\,,-,,-\,,P,,= 0.

of, daar n, A, c en (/ gelijkwaardige symbolen zijn,

(4 A + 12) a\ a;i h\ - {X + 9) «,, a-,, b, b"-,, — U,

of ook

(4 ;. + 12) b\i K- (;. + 9) A= = U (8)

Hieruit l)lijkt dat de satellietkegelsneden en poolkegelsneden van

P t. o. V. de krommen P,, tot denzelfden bundel beliooren. Stelt

men dezen door de vergelijking

P,, K + Il L^ = ^) (9)

vooi', ilan le\ert

u ^2 X: (/. + ö) de poolkegelsnede,

n' = — (/ + 9) : (4/. -f 12) de satellietkegelsnede van /'';.

Tussc-lien de parameters ;< en ft' bestaat de bilineaire betrekking

[X — 4 ft' = o.

Voor ;< = — 1 en ft = x vindt men dus twee krommen k'; waar-

voor poolkegelsnede en satelliet samen\allen.

In het eerste geval is X = - [ ; men lieeft lius de kronnne A^ die

in F een dubbelpunt ijezit.

In het tweede vhidt men 2 = — 3, (his ik' kixmnne waarvoor de

poolkegelsnede een dubbelrechte is.

Voor X =z — 9 wordt de satelliet aangewezen door A'=(). Men

heeft tian de harmonische kronnne, waarvoor de satelliet samenvalt

met de poolkegelsnede van k' ; deze bekende eigenschap \oigt trouwens

onmiddellijk uit de bepaling \an A'.

4. Beschouwen we thans het stelsel der satellietkegelsneden van

een gegeven |)unt /' i. o. \ . de kubische krommen van een wille-

keurigen bundel,

J -f ;. ö :=: 0.

Met behulp van een doorzichtige schrijfwijze wordt het liedoelde

stelsel voorgesteld door de vergelijking

24*
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4 (A„ + ;. B„) {K„ + ;. A-,,) - 3 (L„ + A uy = 0.

Door olk |)iiiil \aii ln'l \Iak üaaiMliis twoo satollioten ; do indox fi is

hier tict'c.

De sateliiri liolaal uil Iwcc rcclilni als /',ii'eii.'<i-eii is op de krdniiiu'

\an IIkssI''.. Nii xoi-iiicii i\o i<i'uiiiiiirii \aii ili;ssK\aii dcii iHiiidcIltlijlv-

baar een slelsel iiift index drie; iicl aanlal iijiieii|iareii ff is das ^//vV.

Ken duhbelreelil»' \indl men sleelils als 7' op de knhiselie kroninic

üul ; liijf>'e\'olg' is \(M)r ons stelsel ?; = '!.

Tnssclien de keiinierkeiide getallen \an een stelsel van kegelsneden

bestaan de liekeiide liet rekkingen

2 n T= r -\-
?i

<"ii 2 r = ft |- (f.

Uit de eerste vindt men, daar fi = 2 en ij = i is, r ^ 8. De

tweede le\'erl dan ((=4. lliei-iiil vulgt dal de zooexen heddelde, uil

twee samengevallen reelilen gevormde, salelliei levens ais een lijneii-

paar moet besclionwd worden, dns als een fignnr waarin de toppen

dei' beide raakiijnenbnndels zijn saniengevallen.

Uit de vergelijking 9 (/v„f^- A'i) (/.„+ ;>. /^4)-(.l„+;. />„) (.l + P. i?)=0

blijkt dat de liarnmniselie krommen van /-* t. o. v. de exemplaren

van den knbi>(lieii bundel eveneens een stelsel met index /'ï^t?*^ vormen.

Voor de /" die door P gaat ontaardt A' in het samenstel van de

iKMilkegelr^nede <Mi de |i(M)lrechtc \au /' t. (i. \'. die kronnne, die elkaar

in /' aanraken.

Daai- /' en //' de raaklijnen uil /^gemeen hebben, dns van dezeliUe

klasse /.ijn, be/,il de harmonische kromme sleehts dan een dnbbelpnnt

als (Hl mei de Ddrspniid^elijke kromme het ge\'al is.

5. liepaall iik-u, iiiel betrekking lot een gegeven /", op elke

reehte dooi- /' de pimleii /j\, J>.,, li, zoo, dat 7>,- door ^1, harmonisch

wordt gescheiden \aii .1, en .1/,, dan verkrijgt men als meetkundige

plaats fier punleu II een ki'onnne \an den zesiJen gi-aad, A", met een

ilrievoudiu' puul iii /'. Innners als ]]^ in /' valt, is ,1, een der snij-

punten \aii / mei de poolrechie van 1', en omgekeerd (zie ^ 1).

Daar de pmilen /j één aan één overeenstemmen met de punten

A, is A" van heizelfde geslacht als /', heeft dns nog 6 dubbelpnnlen

of keerpuuleii. liet laatste is uitgesloten omdat men dan uil /'geen

enkele raakliju naar /;" zon kunnen trekken, terwijl hel duidelijk is

dat de raaklijnei; uil /* naar k' tevens //" aanraken.

Uit de bepaliuLf \au //' \(ilgl gereedelijk dat deze kromme de

ki'onniie /' sleehls in de raakpimleu II dei' genoemde zes raaklijnen

kan oiitmoeleii -. iu elk punt It hebben zi' dus drie [)miten gemeen.

Daar nn de rechte PU in A' twee |innten met /', doch drie punten

met A" gemeen heeft, moet II eeu der zes dnblielpunteu \an //" wezen

en /'// eeu *\f\- raaklijnen iu dal dubbelpuul.



( 367
)

Scheikunde. — De Heer Lobkv ue Bkiyn hieiU aan als inededee-

liiig 11". 6 over iiitrainolcoMlaire verschuivingen: II. üakkn

nDi' omz>dtin<i rati (/ip/K'/ij/Iii/frosifin/i} ni p. vitrosodiplicvyj-

nmin en Jinrc snrllieid."

In 1886 heeft Otto Fisoher hij het melhylphenyhiitrosamine het

interessante feit onttlekt dat, onder den in\Ioed van aleoholiseii zout-

zuur, de aan de stikstof geltonden nitrosogroep niet liet para-water-

stofatooin van de benzolkern \an [ihxats \'erwisseU en ahhis in de

isomere nitrosobase o\ergaat

:

/~'\ CII, /~~\ CHs
H< >N -» 0N< >N
N„/' NO \ / II

FiscHER heeft \oornanielijk met Ed. Hepp deze reactie nader bestu-

deerd en vastgesteld dat zij eene algenieene is '), zij treedt dan ook

op bij het diphenylnitrosamine.

Het moest ook voor deze omzetting van belang zijn de l)ijzonder-

Iiedeii waaronder zij optreedt nader te bestndeeren, vooral ook om
door bepaling der reactiesnelheid hare orde te leeren kennen. De

methode die liierbij ge\'olgd zou moeten worden en welke veroor-

loofde de twee isoineren met \'ok!oendc nauwkeurigheid naast elkaar

tpiantitatief te bepalen lag geenszins voor de hand. Het chemisch

gedrag toch ^•an de twee isomeren ^'erschiIt zeer weinig ; de gevormde

nitrosoliase is (althans voor het bestudeerde geval) veel te zwak om
als base titrimetrisch te kunnen worden bepaald. Daarom werd ge-

tracht gebruik Ie maken xan het \erschil in kleur der twee isomeren
;

het diplienyliiitrosamin is zwak geel gekleurd en wel zoo zwak dat

in de verdunde oplossingen, waarin zou worden gewerkt, die kleur

kon worden verwaarloosd. De nitrosobase echter is als zontzuurzout

een briuii poeder, dat in verdunil alcoholische oplossing sterk geel,

bij toenemende concentratie donkerltruin tot rood gekleurd is.

Er werd dus besloten te trachten langs colorimetrischen weg, met

behulp van den polarisatie-colorimeter van Krüss, de metingen uit te

voeren. Een onverwachte UKicilijklicid {\('vd zich echter voor, bestaande

in de omstandigheid dat het bij verschillende bereidingen verkregen

zoutzure zout van de nitrosobase, telkens bij colorimetrische verge-

lijking onderling niet onbelangrijke verschillen vertoonde, hoewel toch

liij die liereidiiig onder dezelfde omstandigheden gewerkt wenl. Daar

het uit den aard der zaak noodzakelijk was dat de als standaard

voor de metingen te gebruiken oplossingen waren bereid met het

volkomen zuivere zout, heb ik mij veel moeite moeten geven dit (e

Ij Ber. 19. 2991. 20. 1:247. :2471. 21. iSGl. Aiiu. 255. 144. (1886—1889) enz.
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xerUrijti'cii. Ilcl Mcclv d.-tl ilil zmil iii ()|)l(issiiiL; «loor ilc /.mirsldl' \ aii

ilr liiclii i'ii liij laiiuiliiriiic aanraking; iiid ii\ rriiiaal /.(inl/jinr i-rcds

ooiiigsy.iiis wnidi (niiiic/.cl cii (hnikri-dcr licklciiiMl ; er wciil dus liij

de Itcroidiiiii' in ccii alninsloiT \aii kodlziiiii- cii oiidiT lii'|iaalil('

MMiiw aarden ^cwci-ki. Ais (i'itcriiiiii \an /.nivcrlicid (de i'lcinciilair-

aiialvsc kwam daarvdor- iiici in aaiinicii<iim) wrrd nu de cdldrinic-

trisclie gclijklicid ucnfunm \an lid /.(iiil/.urc zdiil \aii vcrscliillcnde

l)oroi(iiiiii('n. 'lOcii nn ook no.u' was xaslücslcld dal de \rije hase

(iii vasten loeslaiid siaallilaiiwt» naalden \(ii-i'icndi (•oloiinielriscli iden-

tiek was mei hel daai'iiil liereide /.dul/.ni'e y.iii\\ \\\ \('i'(hmde alcnlio-

lisclie (iiilossint!;, was de n'i-imdshi"' \<p(ii' de meliniicn licloj'd.

lil hel laatste, de coldrimelrisclie uelijkiieid \an \rije hase en zout-

ziuirzoiil, \()l,ul \()iireei-st dal ilil laatste» in /.eer xerdniide (iplossinyeu

|)raktiseli heschduwd Idlaal alcuholvliscli is j>'e(Iiss(H'ieerd, en xei'der

dal hij de uihiierinii' der meiinücn de ()|il()ssin.ii'eii alleen hinnen

/eUere grenzen \an xcrdnnnini; mei elkaar mo,ii-eii \erii,'eleken worden.

De (n-ereenslemmende en zeer hejiaalde resnitateii l)ij <lc inetiiigen

Ncrkreuen nmgen nn omiickeerd worden opgcx'at als bewijs dat tle

ter \ergelijking dienemle slandaard(i|ilossingen helrdiiwhaar waren.

Er wcril u-eweikl in aledhdlisehe d|p|dssinii' met zontziinr als

katalvsatdr.

De resnltalen. korl samengevat, zijn de \'dlgende :

i". De i-eaetie is eene \;tn de eerste di'(l(>.

2". De reactie-constante is eveni'edig met de con eiitratie \an liet

de omzetting veroorzakende zontznnr. Zoo werd ge\(niden in ahsdl.

aethyl-alcdiidl hij Hr)" (tijd in nrenl vd(n-

I nidl IICI > nidi IICI 3 mol. HCl

/ = (),0()S| O.Oi.S (),()2(;.

:',". De loeN'oeging \;in w aler doet de reai'tie-constanie in helang-

rijke male dalen: hijv. voor / = ."{ri" en '.i mol. IICI

ahsdl. alc. : /^(),()-2B: alc. van i»2.57„ : / — (),()()26.

Hel water (Uillrekl hlijkhaar een de(d van hel zontznnr aan de

reactie of maakt hel nnnder aciiel',

4". De temperalnnL-coel'liciënl is zeer hoog: \ooi- elke 10^ rnini 5.

Men mag dns nn de algemeene coiiclnsi(^ trekken, dat d(» omzetting

der nilrosaminen in de nilrosohaseii een werkelijke iniramolecniaire

atoonuerschniving is. Znlks di-ingt Ie meer, indien men bedenkt dat

in dit i;-eval de snelh(>iil gemeten werd waarmee het omzelliiigspret-

ducl ontsiond. .Aan dil resnllaal w(n'dl niets veranderd indien men

aanneenil dal er eerst (mei onmeetbaar groote snelheid) nil het

nilrosamine en het als ,/katalysator"" wci'kende zontznnr eeii tns-

sclienprodnct is ontslaan (bijv. doen' additie;. Alen lieet't dan feitelijk
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(Ie overï>anj>' van dil laatste in het isomeer gemeten; die overgang

echter eischl evengoed eeiie intranioiecnhiire \erschni\ing.

Op dit laatste punt, het mogelijk optreden van een tnsselienpro-

dukt, zal later teruggekomen worden. Tevens zullen dan over de

werkingswijze van andere kalah'satoren en o\er den invloed van

andere o[)losmiddelen op de verschuiving (waaro\er proeven reeds

in gang zijn) bijzonderheden worden medegedeeld.

Plantenphysiologie. — De Heer Lobry de Brli.n hiedt eene medo-

deeling aan namens Dr. Th. Wepaers en Mevr. C. J. Weevers-

de fTR.\.\FF : nOnderzoelinyen over L>eni</(' .rauthine-derivaten

in rerhand mei de sto/i(mselii}(/ der phinf."

Onderzoekingen door t'i.AUTRi.vu ') en Suzuki ') ingesteld naar de

beteekenis van calieine hebben aangetoond, dat ileze stof waarschijn-

lijk te beschouwen is als een product gevormd bij ^/Abbau" der

eiwitten.

Het was echter niet wel mogelijk door deze onderzoekingen scherp

in 't licht te stellen, dat de eens ge\ormde calieine weer opnieuw

deelnam aan processen der stofwisseling ; zij duidden veeleer op

een bewaard blijven qua talis en waar ^ernlindering der hoeveelheid

caifèine sclieen geconstateerd, daar was de mogelijkheid \an transport

niet buitengesloten.

Het scheen ons daarom wensehelijk xanthine-derivaten be\attende

planten aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen; tlit onderzoek

over zooveel species als mogelijk was uit te strekken en in het

bijzonder na te gaan de bo\engenoemde vraag : zijn deze xanthine-

derivaten een intermediair of een eindproduct der stofwisseling ?

Cofl'ea en Thea-species waren de eenige tot nu toe in dit opzicht

onderzochte planten ; door ons werden ook Kola acuminata Horsf. et

Benn. en Theobroma Cacao L., beiden caffëine- en theobrominehou-

dend in onderzoek genomen ; hiertoe bood een verblijf aan 's Lands

Planlenluin te Buitenzorg de gelegenheid in ruime mate ').

Tijdens dit verblijf te Buitenzorg werden verschillende plysiolo-

gische proeven genomen, materiaal leverend voor quantitatieve

be[)alingen, wier resultaten later gejiubliceerd zidlen worden ; tevens

') G. Gl.wtp.i.iu. Natare et Signification dos Alcaloides végélaux, Bruxelles 1000.

-) Suzuki. Buil. Coll. Agric. Tokyo Imp. Univ. Vol. l. 1901. pag. ::>St).

^) Paullinia sorbilis Mart. en ilex paragiiariensis St. llilaire moesten buiten

beschouwing blijven, wij hopen later in do gelegenheid te zijn, het onderzoek lot

deze uil Ie strekken.
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wci-dcu (|iialiliilir\i\ inicrdclicnii-clic omlerznolvino-en ingvslcld waar-

\aii «Ie iiilk(iiii>l, liici-oiiilci' iii 'l knv\ saain^ovat, vol.ü't.

N'onrat' i'rii riiki'1 wixnd n\ri- de iiicIIkkIo \oltioiis wclki' de

aninve/.i.n'licid der \aiMliiiicdci-i\ alfii in ili> vcrscliilkndi' drclcn werd

nagedaan.

I'iij alleen rairëinc iicvallciidi' plaiilcii werd gexolgd de methode

van lÏKnuKNs. De deejen werden lijnuewreven in een mortier met

onu'eiilnschli' kali<. hel iiocder liim I im loud cii uiltii'li'cd^kcn niel alcdhol

vjiii !•(>"„. \'an hel alcnholisch e\li-acl \vei-deii eid<ele <lru|i|iels xcr-

i|;,iii|,i iMi d(> r(>st <i-esuliiini('erd, IkM Ix^slaji' \erloniide ua aanlila/.en

de ki'islalieii van walernnndeiide eadeine.

liij eall'i'iiie en llieolirnniine liexatteiide planlen werden de deelen

uito'eUo'ikl niei dour a/.ijn/iiiir zwak aanuc/.iinrd water. Hel waterig

extract werd uclillieerd. met loodaeetaat <>epraeei|)ileerd en 't liltraat,

at'irestom|it door nalriumcarhonaat. tot drooji' iiigedampl. Tot zoover

werd dns eveneens de duur Hkiii;k\s aang'e<>e\-en melhode ucvolu'd ;

daai'iia echter niel de diniie mas^a \crliil om zon de xanlhinederi-

y.,l,.ii I,. -nhlinieereii. maar mei wciniu chloroform i;oë\trahoerd.

Hierin uiiiü'en beide xanlhinederix alen oNcr, zij waren, 't zij iia

indannien dt'f ehhirdl'orm direcl ; "l zij na .sniiliiiiatie der re8t, aan

hnn ki'islalvnrni hei-l;enliaar.

1'icide iniMlindeii zijn zeer uexoeliü' ; zoowel s|)()i'en ealiV'ine als

theohronniie zijn aldus aan Ie hKUieii.

Hel i>nd(>rzoek strekte zich idl oxcr de \(tlgeiide idanleii : ('oll'ea

araliica 1... ('• lil'ci-iea ihdi.. (
'. sieno|iliylla G. Don., Thea assamica

(iritV., 'I'. sinensis Sims.. Kola aeunnnala Horst', et Kenii. en 'l'heoliroma

Cacao L. ').

a. Woiii'/s

:

\V\] Tlioa sp. 2) ("oll'ea sp. en 'l'heolii'oma \erlooiieii noch <le wortels

«Ier volwassen planten, noch die di'i- kiemplanten sporen cairëiiie of

tlicohromiiie. Hij Ivoia aenminala \('rtooiien de wortels der \'olwassen

exemplaren ze exemnin. die iler kiemplanten wel theohromine geen

cairéinc.

b. SlnKji'ls

:

i. Zich strekkcMide j"ii."'' loten liexatten:

call'eine hij Tliea sp. en ('otfea sp.

calfeine en theohromine hij Kola acnininata.

geen llieol>romine o{' calfeine hij Theoindma Cacao.

1) Tevens werden oncleizoclit : ColTea bongalensis lV)xl). Camellea japunica L.,

C.Sasangiia Tlib. en C niinalias,-ae K(jonlors, doch in geen van deze cafTëine gevonden.

-) Met de?.o species worden natunriijk alleen Lovengenoenide, niet die in noot

1 vermeld, bedoelil.
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2. ót''ii.iari^(^ takken liovalloii :

(•all"(Miu> Itij T. assaiiiica, T. siumsis, ( 'nri'ca lilici-ica,, (
'. araliica;

li'ccii callVMiK' ('xciiiiiiu lluMilii-dniiiii' liij ( 'nd'ca s|('iiu|ilivll,i. Tlicnln-diiia

t'acan. l\(ila aciiiiiinala.

.S. Twecjarijic takken lie\atlen:

calleine liij T. assamica, 'I'. siueiisis, ('ollea arahica, niet hij de •

oN'eri.ü'e '1.

Steeds wdrden in laliken deze \antlnnederi\aten ncNdnden in de

sclioi-s en inel in "t lioni, /.dodra lenniinyle de takken (MkI ^-enoeg

zijn (ini iHMi sclier|ie seheiilinu \an l>eide niofielijk te inai<en.

e. I)l(i<l(ii :

1. jonuc bladen \an 'J'liea sp. en ('ollea sp. Iievalten calleine,

die \an Thedlinmia ( 'aeao en l\(ila aenniinala liieolironnin' en calleine.

2. vdlwassen liladen \ an 'J'liea sp., CoHea arahica en Collca

lilierica lievalten calleine, \an 'riiedltronia Cacao spoi'en theobromiiie.

Die \an ('(itiea stenopiiylla lievatien ueen caileino, van Kola aciinii-

nala noidi llieulu-uniinc noch c,aHV'ine.

d. Bliii'iiii'/i

:

Tliea assamica: callV'ine in alle hloenideeleu, keikhladcn, hhicni-

bladen, meekiraden en \ rnchtheiiinsel.

CV)fFea liberioa: cafleine alleen in 't \ i-nchlhe;nin.sel.

TheohiMHiia Cacao: llieohi-onnne (geen eatleine) alh-en in "I \ rnchl-

heginsel.

Kola acnniinata: calleine en lheohi-(ninne, y.oowel in hloenddaden

en meekiraden der ^'
, als in hioemkroon en \rnclitheginsol der

'^ hloemen ").

e. Yiurhti'ii :

Tliea sp. : zoowel jonge als rijpe zaden (in \-rnchtschiri calleine

hondend (exenwel zeer geringe (jnantiteiten).

ColFea sp. : veel cafleine zoowel in de colvlen, als in za;ulhnid i'n

vrnchtsclnl.

Tlieohnniia Cacao: bij rijping der \rnclit verschijnt theobromint»

eerst in de buitenste \rncht\A and: er \ertoont zich later ook in hel

vrnchlmoes een xanthine derivaat en wel caileine: lensloiic worden

de zaden zelf lheol)ronnne- en catleinelioudend, terw ijl de llicohnmiine

nit de buitenste \rnchl\vand \ertl\vijnl.

Kola acuminala : zoowel vrnchlwand als vrnchtnmes en zaïleii

bevatten tijdens hel (•ijj>ingsproces beide .\anthinederivalen.

') Zpcr dikke oiido takken van Tlioa assamica bevatten in lii' scliors eafïeine,

die van Tliea sinensis niel.

-) Bloemen van T. .sinensis en Colfea aral)iea waren niet vourlianden.
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WaiiiiciT wc dc/.i' rcitcii nvciv.icii. 1 iciiicriu'ii wc allcrccM'sl , dal in

allo ti'rcH'icii(lc, joiiuc Imi\ cnürondsclic dcclcii dczcr |)laiilcii, de ge-

iiociiidc xaiiliiincdcrivalcii aaiiwe/.i.ü' /.ijii; ook waniicci- /.ij oiils|ii-in(eii

uil (lilde |ilaiilciid('i'l('ii, \olkonicii \aii dc/o sloircii oiillilddl. Zoo (iiil-

s|iniil(Mi suiiis de hIdi'MHMi \aii ('ollca liliciica uil niidc lakken mei

t-aireine-\ rijo scliurs eii y.ijii e\i'iiu'.ied calliMiiedKHidend. i'>ij Tlieoliroina

C'aeao (tiilslaaii allijd de iiloeinli-osseii, soms de .j<>ni!,-e ioleii, uil oude

takken jiolieel vrij \aii llieohi-omine en calieine en l)ij Kola acnminata

is 't zelfde in iio^' sterker mate \vaariieenii)aar; daar ontslaan altijd

bloemen eii jonge loten aan lakken, waarin geen eaUeiue ol' liieo-

hroniine waar te nemen is vi'x'ir iioeli iia 't iiitlooi)eu.

llieriiil liiijkl diis wel, dat allijd hij liel |ii'oees \aii ontwikkeling

en groei di'r jonge deeleu \aii genoemde planlen in loeo eaH'i''ine of

tlieobroniine gexdrmd wonll eii, "I zij korter of langer in die jonge

doelen blijft gelocaliseerd. J)il feit laat zieli met de besehoiiwing,

dat deze slotfen „Alibau|)roducte" der eiwitten zouden zijn zeer goetl

vereenigen '), al schijnt een andere vei'klaring niel Iniileiigcslolen.

Tevens blijkt evenwel uil liet bovenstaande, da,t zeer dikwijls tijdenw

de ontwikkeling dor jonge doelen deze xantliinederivalen \ermindercn

en in de xolwassone \crdwonon zijn.

Zoo xoi'dwijnen zij uit de bladen \an C'oiTea stonophylla, Theo-

hroma Cacat) en Kola acuminata, uil de lakken van deze sjieoies

benevens die van Tliea sinensis, Cotfoa liberica en C. arabica ; men

zou dus geneigd zijn te denkon, dat oaffëine en theobrominc eens

gevormd woei' o|inieuw zouden kunnen treden in de stofwisseling.

Beselioiiw t'ii we daartoe een \rij jong, niel bloeiend e\i'ni|ilaar

\an Kola acuminata.

Tijdens de ontjdooiing van de jonge kiiojipt'ii is de plant zeer rijk

aan cafteine on tlieobroniine; de jonge bladen en takken blijven deze

stolfen slechts Jvorten tijd bexalleii. zoodat ze na twee maanden xol-

koineii vei'dweiien zijn. (ieen t'iikel deel, jong of oud Itevat ze

moer, terwijl oxcumiii deeleii zijn afgeworpen. Er is geen andere

xerklaring xoor dit geval dan dat deze xantliinederivaten weer

o|(iiieuw in de stofwisseling zijn getreden.

Geheel in strijd hiermee schijnt de voorstelling, die van liet proces

iiij de Tliea species gegeven WM)rdt; daar zijn de jonge bladen rijk

aan calfeine, de volwassene eveneens, de schors bevat steeds een

i|iiaiiliim Ie xcrwaarloozon tegenover dal tlcv bladen. Hier schijnt "I

alzoo alsof met het afvallen der bladen de calfeine qua lalis zou

verloren gaan; toch is dit onjuist.

1) Hoe (Ie feiten, waaigenomen l)ij tie worlel;;, liicrmce in overecnülennning te

brengen ziju, blijlt nog oiiopgeheiüerd.
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Bij een onder/jick \aii ihceMadcii, \\('ll<(> utcI j^cwordcii liij (\o

iiiiiisic aaiirakiiiLi' zoiuldi arvallcn, lilcok licl ilal zij xolkdincii r,tf'-

Jrliii'-nij waren zodwcl liij 'l'lica assainica als liij T. siiiciisis. Ilri-

zelt'dc werd w aariicuoiiicii liij ( 'nll'i'a lilici'ica en 'J'licolii'niua Cacao

ioi)k wal llu'ii'n'dnniii' liclrctl) d. w . /.. hij alle sooi-lcn, waar (k> \n\-

wasseii Idadi'ii iion' .\aiillnnedei'i\iXloii lievaltoii iiicl lulzoiideriiiu- \;ui

Cült'ea arahica. ^'all (kv.c soorl was kei ccklci- lijdtMis ons \orblijne

Bniteiizorii' idel nio_iiX'iijl< likuk'n Ie xcrkrijticu, \\t'lk(' o]» normale

wijzs <j;-eel ji-eworck'ii, arvifk'n. Alk' liladeii waren aanuelast door

Heiiiik'ia \as(alrix \\M een \ roeglijdig geel worden en afvallen

\'oroorzaukl. Het is waarstdujidijk kieraaii toe te selu-ij\en, dat geea

faiteine\'i-ije gele lilailen werden aaiigetfotlen.

We zien dns deze xanlkinedei'ivalen nil de Maden \er(Jwijnen

even \'Oor 't at'xalien, terwijl de scliors der oudere takken waaraan

de i)ladeii zitteii, öt' \dlkonien xrij xan deze stollen is eii blijft zooals

l)ij Tlieobronia Cacao en ( 'olica liberica, óf steeds zulke geringe

quanlileiten erxan itexat. <lat ze niet in aanmerking komen tegen-

o\er die, verdwenen uil de bladen zooals l>ij Tliea 8[i.

Menien we nu in aanmerking, dat ook de bladen der takken

\olkomen zondei- jonge spinden of bloemen hetzelfde gedrag ver-

tooneu, dau kniuieii we eveneeiis nu't zekerheid constaleeren dat

ile eens gexdriudi' \anthinederivaten weer opnieuw in de si o fwisse-

ling treden en dus, tenminste in dit ge\al, een intermediair, geen

eindproduct zijn; eeiie coiudiisie, welke door (pianlitatiex e onder-

zoekingen wel nader kan worden gepraeciseerd, ecliler deze oiuler-

zoekingen als bewijs voor hare jiiislheid niet behoeft.

De struiken van Thea assamica dragen in den cidtiiurtnin te

Tjikeumenh een aantal bonte bladen dikwijls zoodanig gevlekt, dat

de helft ter oowo zij<Ie \'an de middelnerf geel, aan de andere zijde

groen is.

Deze bladhelflen dus exen oud en x(dkonien gelijk, slechts \'er-

scliillenil door gemis of aaiixvezigheid van chloroplivl xverden ver-

geleken leii o|>ziclile xan hun calfëine-gehalte. De x ergelijkiug der

eruit xerkregeii lioe\('(.'lheden gescdiiedde op dezelfde wijze als in

een xroegere \erscheiieii mededeeling ') voor catecliol is aangegexeii.

\ au een gering aantal bladen werd een exen groot geel en groen

slid< in onderzoek genomen, oeide afzondei-lijk fijn gexvrexen met

kalk, met exenxcel alcohol ger-xlraheerd en <le door sublimatie xer-

kregen beslagen xergeUdceii.

Telkens bleken dau de beslagen x'erkregen uil de geelbonie blad-

') Ondci'zoi'kiiigfii nvrr i;luro!?i(lpii iii v(>i hand mrl dr sUirwissi'liiis;- der jiluil.

Verslagen, Seploaibur 1'J0:2.
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Ii(^lfl(>ii \eel ni'dolcr ; iii ili'/.c cliloroiiliv l\ iiji' ln'Hi is ilns licslisl veel

meer canï^iiio (l;ni in lii' i'lil(ir(i|ili\ IIkhiiIi'ikIi' ; ecu feil \ aii lictcekenis

(dl vrrUrij^iim \aii im'ii (licpcr i:i/.iclii in de clirniiM-lic |inH'esseii

(li'/.cr |ilanl.

Aan lifi i'inil (li'/.i-r \(ioi-loo|iigo iiiedcdoeliiiii' is lid ons een ge-

niieui'ii iiii/.fn dank ic licluiiieii aan Prof. v. IvOMUiiuai, lijikMis ons

\crlilijt' waainc'imnd Dii'ectcni- \an "s Lands 1'laiileiiluiii te liiiiten-

/.orii', \onr /.iini' IxTeidx aardiuc liidp.

Physiologie. -- De Heer l'i,\( k hicdl ecne niedcdeeliiii; aan van

den llcci' .1. üoEKK : „Orcr tli' (nitiriLLcUiKj raii Iwt nii/ocunl

hij TeleosteL"

In den laalsicM lijd is door xcrscliilicndc onderzoekers de o|ivat-

linii' \crk(Hidii;-d, dal de liarls|pici' liij de \ erlelii-ateii niel nil \aii

(ll<aar door >cli('r])e urenzen ,<>escliei(k'n celk'n is opgcltonwd, (k)eli

dal dl' kails|iicr een svncvliiini vniinl, wnnrin geen oelgrenzen zijn

aan ic looiicn. NOor liel endirvok)giselie hart is dit vooral (kK)r

GoDi.KWSKi aangetoond (nianiinalia), onafhankelijk \m\ hem iloch

minder nilxdcriL;- dooi- IlovF.i; en lir.iDF.MiAiN, bevestigd door JMARCKAr.

\'oor den \-ol\\ assen harls|)ier, (homo, niammalia) is het M. Hkidknhain

geweest'), die uiet nadrnk {\(i\\ svneytialen l»on\v van i\Qn hartspier

betoogde. Volgens hem hebben de //trappen", de dwars op het ver-

kiop der spierlibrillcn staande seheidingslijnen, di(> door (k- andere

onderzoekers nooi- celgrenzen worden gebonden, niets met eelgrenzen

te doen (behalve niissehien nit een phjlogcnctiseh oogpnnt) ; het zijn

eonvondig „Schaltstücke", gedeelten van de spier, die als het ware

in een ongediflerentieerden toestand zijn gddeven, en voor den

Jengtegroei van de spiervezels zorgen. \'oor het groeiende liart trekt

HKiDENnAiN' de conclnsic : ,/dass die Sc-halts(ücke ihreni ni'spriing-

liehen Verhalten naeh waelisende Teilo siiul, Teile, welcho das

Langenwaclisinni i)esorgen nnd narh beiden Segnienlenck'ii liiii das

^laterial filr die Angliedernnu- nencr .Miiskclfiiclicr licfern" (1. e.

J'KH I'ag. Gt);.

Daarentegen meent ilocni; ) dal (k'zc „Schallstiicke", (k' killsnb-

stantie tnsschen de cellen \an de liarlspiei-, wclkr volgens KüKirrn ")

ht)mogeen zijn en \olgens Ukouicz') iin eens homogeen, dan weder

ij AiKit. Anzeigci- Bd. XVI 1899. Anat. Anzeiger l^d. XX lOül.

-) liililiogr. An;itoiiiii|U(' l'f^'.Yl

.

3) Aicli. lïii- jiatli. Anal. mul l'liysiologie, Bil, 37.

1) Vircliow's Archiv Bd. 139.
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uit parallel ficraiiüschikte staafjes opqelxiuwd zijn, sleolits in liet ver-

loo[) run de s[)ierfil)i'illeii de cclleu \;m het niyocai'd xan elkaar

scheiden. Tussclien deze ,/batonnetw" „Ie sarcoplasine (pii i'emplit les

interstiees des tibrilles se continue sans interrnption appareiite d'nne

cellule dans l'aiitre." De staafjes liii'iien juist tussclien de einden van

de iihrillen van aaii^^renzende cellen en \eriiinden die met elkaar.

„Cette zone des liatonnets constituerait donc .... une réelle liinite

intercellulaire, niais iiiie iiinite incomplete."

Vo?< Ebxeu 'j voei't de kiltliniën op „abgerissene Perimysiundiaiit-

clien" terug.

SzYM0N0\vi('z geeft in zijn Mior 2 jaren \ersclienen leerlioek eene

afbeelding van eene doorsnede door de hartspier van een lijdropiscli

cor, waar duidelijk de fibrillen van de eene cel elk met een fibril

van de aangrenzende cel in verbinding blijken te staan.

Voor het embrvonale hart is bij verschillende dieren het verdwijnen

van de celgrenzen geconstateerd.

Hkidenhain ) geeft eene afbeelding van een doorsnede door het

liart ^an een eendenembrvo van drie dagen, waarop geen spoor \an

celgrenzeii Ie zien is eii de spierlibrilleii langs verschillende kernen

over een unmte uitgesirekllieid zonder onderbreking te vervolgen zijn.

Volgens HoYER ") zijn in de Purkinje'sche cellen de fibrillen, allen

in hel periphere nedeelle van de cel voorhanden, door \ele cellen

heen ononderbroken te vervolgen. Bij jonge larven van Triton vond

HoYER een volkomen afwezigheid van celgrenzen. De hartspier heeft

zich \-olgeiis HoYKU oorspronkelijk uit geïsoleerde cellen opgebouwd,

die later \ersmelten.

Tegelijk met deze iiulilicatie verscheen een voorloo[)igc niededecling

van GoDLEWSKi ') over de ontwikkeling vaii de hartspier bij zoogdieren,

waarin een volkomen gelijkluidend resultaat werd verkregen. In de

daarop verschenen uitvoerige verhandeling ') Avordt dit proces van

celversmelting in de hartspier van jonge konijnen- en cavia-embryonen

uitvoerig beschreven. De cellen van het mvocard \'ormen hier eerst

een uit vrij ver van elkaar verwijderde cellen opgebouwd netwerk.

Tengevolge van celdeeling en groei komen deze cellen dichter bij

elkaar te liggen en de verbindingen tnsschen de cellen onderling

\\'orden dikker; de intercellulairruiinten nemen af; //dadurch \er-

sciinK'lzeu die Zeilen allmalilit>' in eine einheilliciie Masse, in welchei-

1) Sitzungsber. Wienei-- .\kaik'niie. Matli. luüiuw. Classe Bil. 109 1900. .\btli. Hl.

=
J l.c. 1899 en 1901.

•') Biill. intpi-nal. de l'Acati. des Sciences de CJracovie 1899 Nov., 1901 Mars.

') HiiU. inlcinal. de l'Ac. des Sc. de Gracovio Mai's 1901.

"J Aicli, 1. iiiikidsU. Anal. Bd. (10, 1902.
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ilic Kcriic /(TNtivul Livlcucu >iinl . . . SclilioNÜcli sldll die Aiilaue (les

llcr/.iiiiiskcls ciiM' 'iillLniiiiiirii i'inlicitliclii' /'i-o/nji/nsinaiiitissi' dar. lii

liot piotoplasiiia xaii dit syiu-ytiuni ziet men mi fijne met ijzeiliiie-

luatoxvliiie sleik klciirliaro korreltjes optreden, die zich in volgende

stadiën (evenals dit ddor (ioDi.i'.wsKi voor de dwarsiiestreepfe wille-

kenrige spieren kon wdrdcn aang'etoond) in rijen acliter elkaar (udcncn.

versmelten, rn /.(«i de tijnc primilit've liistologisclie tlbrillen vormen.

In die oorspi-onkelijke eemoudige lilii'illen difrerentieeren zioli nu twee

door aanwending van ijzerliaeniatoxvline en eosiiie scherp van elkaai'

II' onderscheiden gedeelten, de pi'imitieve aanleg van de 7- en /'-schiJNcii

(Ier (Iwai'sgestreepte spierliltrillen. De latere stadiën van ontwikkeling

en de xorniing der ,/SclialtsliicUc" werden door (iooi.KWSKi niet

ondei'zoclit.

Ten slotte zij nog vernield, dal in 1'.I02 Makckau ') bij zoogdieren,

vogels en lagere xcileiiralen eveneens de contiiniiteit der hartspier-

lil)rillen aantoonde en daarliij de verklaring door Heiüemimn \an

de vSchaltsliicke" gegeven, in hoofdzaak overnam.

iüj de teleostei — ik lidi liiei- sjieciaal de eml)ry(men der JMnrae-

iioidcn, (he mij in hoofdzaak hel materiaal voor dit opstel leverden,

lip hel (log - oiüstaan de liarts|Mei-cellen nit de cellen van den

mr(haliMi wand drr pericai-diaaliiladen, welke, zooals hij alle ananinia.

\an heide zijden cindei- hel kiipdarmenloderm naar elkaar groeien,

met linnne randen versmelten en /.ou rcw l)ui^ \ormen, welke van

liovcn en \ an onderen (aan hel dslinin ai'teritismn en 't oslinm

venosinni npeii is. lünnen deze huis \(irnil zich hel hartendotheel

nit cellen \an de ,/masses intermédiaires" van het ko|)mesoderm en

int cellen welke \an den streek \ an den staartknop over den dooier

heen zich naar het liart toehewogeii heblteii en zich tegen het niyocard

aanleggen. In lig. I is een lengledoor.siiede door den liartaanleg

van een enibrvn \an ninraeiia 110. 1") met iJ8 paar oersegmenten

weei'gegex en, welke deze verhoudingen duidelijk demonstreert. Hoven

links ziel men liet xoorste einde van de cluntla, daaronder het

entodenn, dal links de v(m-\v ijding van (K'ii kienwgang vertoont.

])aai'iinder ziel men den aanleg van hel harl, en hoven hel |)eriblast

[per) losse cellen, die door hnii eigenaardigen \orm en door de

protoplasmaiiitsleeksels, waarmede zij (de meesten" eerst in de volgende

doorsneden) zich met het hartendotheel verbinden, zich als cellen

keiinierken. <lie hel liarleiiddihelium heljien o|ib(iiivvcn. De genese

van liet endocard kan hier evenwel verder huilen beschouwing

1) C. R. de la Soc. du Biologie, T. .Jl, pag. 714—716, 981—984, 1485-1487; 190:2.

-) Over deze noincnclatuur zie Fiïtkus C.vmpek Deel II pag. 149.
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gelaten worden, de uereiirodueeenle dooi'siiede dient sleehts om de

topographiselie verliondinuen te \ erdnidelijken. De cellen van die

gedeelten \aii de pericanliaalbladen, die liet nivoeard vormen, zijn

in dit stadium — zooals nit de fignnr blijkt — volkomen gescheiden,

knltiscii of cylindriscli en zeer regelmatig van vorm. Zij bezitten

een \rij grooten ronden kern en dicht, \ rij koi-relig protoplasma

zonder (hudelijke verdere differentiatie. Aan de beide osticn van

de liartlmis gaan zij langzameriiand over in de platte cellen van het

overige gedeelte der pericardiaalbladen.

De celgrenzen tusschen de harlsjiiercellen zijn overal duidelijk;

in met ijzerhaematoxjline gekleurde praeparaten is, zoowel aan de

naar liet endocard toegekeerde als aan de tegenovergestelde naar de

pericardiaalholte toegekeerde zijde, een fijne zwarte lijn, welke de

celgrenzen volgt, te zien — de //Schlnssleiste."

De eerste veranderingen, die in de structuiu- der hartspiercellen te

zien waren, leidden reeds den tiiu-illairen bouw in. Een korrelstadiimi,

zooals GoDi.EWSKi dit beschrijft, waarin het celprotoplasma vol is \an

tijne met ijzerhaematoxyline zwart kleurbare korreltjes, die zich in

rijen ordenen en tot tliu-illeu versmelten, kon ik niet waarnemen. Op
het stadium \an een korrelig tijnmazig netwerk, het gevAone beeld

van het celprotoplasma, volgde in mijn praeparaten direct het stadium,

waarin aan de itasale zijde van dé cel (d.w.z. de naar het endocard

toegekeerde zij<l(') uiterst lijue til)rilleu te zien zijn, welke meestal

met hunne lengterichting ongeveer dwars op de lengteas van het hart,

dat nu nog een eenvoudige rechte buis vormt, staan. Deze tibrillen

zijn, ^oor zoover ik kon nagaan, van hunnen aanvang af homogeen,

en maken niet den iu(lnd<; van uit aan elkaar gereide korreltjes te

zijn ontstaan. Hieruit volgt echter niet, dat dit niet ook hier de genese

der rd)rilleu is: de duidelijke afbeelding en beschrijving \an (toplewski

zijn daartoe te o\ei1uigend. ^lisscliien is juist dit stadium in mijne

niet ijzerliacuiatoxvline gekleurde embrvonen oversprongen. Hoe dit zij,

A\ ij \iiideu slechls de uiterst fijne libi'iili'ii '), die in een volgend

stadium dikker en duidelijker zijn geworden. Tol zulk een stadium

beliooren de figuren 2 en 3 (lengtedoorsneden) en fig. 4 (dwars-

doorsnede door lief hart).

Tol recht begrip dezer figuren diene het \'olgende. Hel harl iiul

in dit stadium nog als rechte cylindervormige buis iii de lengte-

richting van het embrvo, doch steeds wijkt de liartlmis iu haar ver-

loop iels naar terzijde af. lu l(Migtedoorsneden dcxu' liet embryo wordt

dus het hart scheef gi-li-dllcu cii iu dezelfde 4 lol 5 ji dikke doiu'-

1) Een werkelijk nrlwerk van geililleientioeide librillen, zooals Mc Gallcm liet

hesclirijn, yav^ ik nooil.
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snede kiij'zt men naast elkaar eerst de iMiitenzijde der nivoeardeellen

(naar de |ierieardiaalli()lte toe gekeerde) <>ctroffen, daarnaast de

liasale (naar liet endoeard gekeerde) zijde der niyoeardeellen, dan

het endoeard en de niediane dwarse doorsnede (W'v liartspirrcellen

aan de lieide i'aiidcii \aii liet hart.

Fig. 'A sicll juist den u\ergang xnor. De twee gedeelten van de

tignur grenzen in liet |)rae[)ai'aat aan elkaar, doeli zijn l)ij \crsclul-

lende inslelling van liet niikroskoop geteekeiid. Daar in de 4 ;( dikke

eonpe Itij lidoger en lager instelling reeds andere elementen weiden

getrollen, kon de overgang niet in ééne teekening geteekend worden.

Ik lieb nu door eenc stippellijn aangegeven, waar ecnc andere

optiselie doorsnede werd weergegeven. In de recliter helft ziet inen

de eellen \an liet nivocard in hun naar de pericardiaallioite g(>keerde

zijde. Zij zijn liier volkomen geseiieiden, regelmatig van vorm, en

verloonen o[) de grens de regelmatige iietvormige donkerzwart

gekleurde grenslijnen der //Sehlussleiste". In de linker helft der

ligiiiir is (ten gevolge \aii het gebogen liartoppervlak) in hel iiiiddeii

ile naar het endoeard toegekeerde zijde der myocardeellen getroffen,

terwijl aan de heide zijden de dwarse doorsnede dier eellen (e zien

is. lil het basale naar het eiidocanl gekeerde gedeelte der nivoeard-

celleii blijken de eelgreiizen xdikoiiieii te ontbreken. J\len ziet skndits

een zwak gekleurde protsplasmaniassa, waarin scherp zwart gekleun Ie

tijne librillen ligueii ; de tibrillen loopen alle nagenoeg in dwarse

riclilini;- (nn de hartbiiis heen. enkele loo|)en meer in sehnine rieliting.

De/.ellde tilirilleii zijn. znitals uit de tiiiiiiir blijkt, over eene lengte

van meerdere eellen Ie vervolgen. Aan de beide zijden buigen zij (met

den liai'tswand^ naar boxen om, en \ei'tooiieii daar dei'hahe een iets

sterker gekleurd puntje. De tibrillen zijn \ olkoinen homogeen.

Dat zij werkelijk alleen aan de basale zijde van de cel liggen,

blijkt nit tig. 4, waar eeinge cellen \an het mvocard juist daar, waar

zij dwars doorsneden werden, zijn afgebeeld; de librillen loopen hier

dus loodi'echt op het gezichtsveld en zijn in de afbeeldhig als lijne

zwarte puntjes, en, waar zij iets scheef getroffen zijn, als korte lijntjes

zichtbaar. In de hoekeu der eellen ziet men (aan de buitenzijde)

de zwarte [)nnljes der ,/Scliliissleisten". De celgrenzen zijn hier niet

meer tot aan de basale zijd(» van de cel zichtba'ar. Daar waar zich

<le librillen gevormd hebben, zijn de celgrenzen verdwenen. Het

schijiii mij toe, <lal dil \crdw ijneii der celgrenzen grootendeels aan

de dilferentiatie der librillen Noorafging, aan deii anderen kant stelt

men zich eclitei' ile vraag of niet de xonniiig \nii de librillen hiertoe

den aanstoot geefl. Men \ iiidl iiainelijk in de eellen, Avaar slechts

aan de basale zijde (k' celgrenzen xt'rdwciieii zijn, somtijds ook meer
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naar Itoven toe fibrillen, die dan niet van de eene in de andere cel

overjiaan, maar vlak tegen den eehvand aan met een kleine ver-

dikking eindigen (tig. 3), en somtijds ziet men in twee aangrenzende

cellen jnist tegenover elkaar twee znlke fibrillen. In latere stadiën

vindt men in dit gedeelte van de cellen meerdere fibrillen, die dan

door meerdere cellen heen te vervolgen zijn, en zijn hier de cel-

grenzen verdwenen. Deze verhondingen doen ons denken aan de

beelden op de grens van de mvotomen in lengtedoorsnede te zien, eu

daar deze beelden de versmelting \an de niyofibrillen inleiden, rijst

de vraag, of men ook hier bij het hart niet iets dergelijks moet

aannemen. Hoe dit zij, een feit is het, dat slechts aan die zijde, waar

de fibrillen zieii gevormd hebben, de cellen versmolten zijn. Het

verdient opmerking, dat nn ook aan deze zijde de zwarte mazen en

Hjntjes van de ,/Schlnssleiste" Aolkomen verdwenen zijn, terwijl ze

m\i\ de andere zijde \an de cel, waar de celgrenzen behonden zijn,

nog in onveranderde scherpte zich in het praeparaat vertoonen.

In fignur 4 is de helft \an een dwarscoupe door het liart getee-

kend, om ook hier het verloop der fibrillen te demonstreeren.

Men ziet het endocard (eml), uit dunne vliezige cellen bestaande

en daaromheen liet myocard '). De fibrillen zijn hier natniirlijlc in

de lengte getrofïen, en zijn door meerdere cellen zonder onderbreking-

te \ervolgen. De aan de buitenzijde van de liartspiercellen zichtbare

celgrenzen behoeven geen verder betoog.

In praeparaten, waar in de andere embryoiiaalcellen de cenirosoinen

geklenrd ^varell, waren ook in verschillende inyocardcellen de cen-

trosomen als uiterst kleine dnbbelkorrels, in een ovalen hellen hof

gelegen, zichtbaar. Zij lagen, waar zij zichtbaar waren, ongeveer ter

hoogte van den kern, nu aan tleze dan aan gene zijde van de cel.

'n het verloop xan de ontwikkeling \vorden nu de myocardcellen

.ueer en meer afgeplat. De celgrenzen verdwijnen nu over de geheele

dikte van de cel en de fibrillen zijn door de geheele dikte van de

cel, doch steeds nog in het grootste aantal aan de basale zijde, te vinden.

In fig. 5 is een oppervlaktebeeld (van het atrium) van znlk een

myocard geteekend. Men ziet onder de fiitrilleu drie celkernen door-

schemeren, doch geen spoor van celgrenzen is te ontdekken. Het

verloop van de fibrillen is nu ineer onregelmatig in. verschillende

riehlüig. Dit hangt samen met den ongelijken groei van het liarl in

verschillende richtingen. Het liarl heefl Jiii niet meer ile gedaante

van een enkelvoudige buis, cylindrisch op doorsnede, doch vertoont

1) Een eigelijk pericard als omhulliiig van liet myocard, zopals liet zich bij

salmoniden in latere onlvvikkelingspeiioden vormt, is bier nog niet ontwikkeld.

Het hart ligt volkomen vrij in de pericardiaalholte.

25
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reeds de difTerentiatie iii sinus venosiis, airimii on xcnii-ikel. Met de

toename in grootte van de verscliillonde gedeelten \an lid liaii gaal

deze omvorming van de fdn-illenlinndels liand in liand.

Zooals lut de (eeivening hlijkl, is nu aan de liarlspici-lilMillcn een

duidelijke dwarse streeping opgelreden. \'ernield dieiil ecliler te

worden, dai het begin van liet funetioneeren van hel hart, van de

rlivtlnnische |)ei-istalliselie contracties samenvalt met de boven beschre-

ven voi'ndng der homogene librillen. De dilferentiatie in isoti'ope en

anisotropc schijven volgt eerst veel later en hangt niet samen niet

de coiilracliliilileit en de rhylhmische contractie van de fibrillen.

De hartwand voriiil hier (hel laatste sladiiim dat bij de mnrae-

noiden-embryonen bestudeerd kan worden, claar de larven niet ver-

der dan tot aan de kritische periode kunnen worden in hel leven

gehouden) nog een eenvoudig vlies. De voor hel volwassen liarl /.oo

karakteristieke spiersl reugen en balken zijn hier nog niet voorhamlen.

Ter aanvulling geef ik derhalve in fig. (5 het beeld van eene door-

snede door het myocaid \an een oudere larve van salmo fario van

22 111^1. lengte, waar deze sponsachtige bouw van den ventrikel

reeds is tot stand gekomen. De spiertibrillen, meestal tot bundels

verbonden, zijn aan met ijzerhaematoxyline gekleurde praeparaten

over een groote uitgestrektheid te vervolgen, laugs verscliillende

myocardkernen heen. Van celgrenzen ook hier geen spoor. Evenmin

van ,/Sclialtstücke."

AVij komen dus tot de conclusie, dat ook bij de teleostei in het

myocard bij ile Norming van de fnnclioneerende elementen, de

niyofibrillen, ile grenzen van de cellen verloren gaan en een syn-

cy tinm gevormd wordt; dat dit verloren gaan der celgrenzen oor-

spninkelijk slechts daar te constateeren is, waar zicli in de cellen

de librillen vormen, en dal het chronologisch met het eerste optreden

der iiiyolibrillen samenvalt. Waar nu liij de lagere vcrtebraten, zoowel

als iiij de hoogere, het ontstaan van dit syncy'tium en de continniteit

van de myofibrillen over grootere nitgestrektlieden is aangetoond,

daar \erkrijgt de hypothese van Heiukmiain, dat ook bij de vol-

wassen zoogdieren in het myocard de tot nn toe als celgrenzen

opgevatte „Schallstücke" (Kitllinien), die niet bij de lagere dieren

te vinden zijn en bij de zoogdieren eerst in naar verJionding late

embryologische stadiën optreden, niets met celgrenzen te doen hebben,

een grootere mate van waarschijiilijklieid. Dat dit voor de physiologie

van de hartsjiier, voor hel ücleiden \aii den prikkel door de hart-

spier \an groot belang is, behoeft geen betoog.

Wat de functie der ,/SchaItstücke" is, zal nog door verder onder-

zoek moeten woorden nilgemaakt. Hiervoor zal men, zooals reeds door
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GoDLEWSKi werd aangegeven, de latere ontwikkelingsstadiën van

zoogdieren onder aanwending van de nieuw ere histologisclie kleurings-

metlioden moeten onderzoeken ; men zal daarbij ook moeten nagaan,

hoe de spierbruggen tnsschen de \erschillende afdeelingen ^'an de

hartspier zic-h in dit oitzicht verhonckMi, en iioe liet verloop der

neurotibrillen langs de spiertiluiUen en ten opziehte van de ,/Sclialt-

stücke" is.

Helder, Septendier 1903.

VERKLARING DER PLAAT.

Fig. 1. Leiigledooi'snedu door het liart van een embryo van Mur. N" 1 met 38

paai' oersegmenten, pli = pericardiaalliolte. m = myocard. e^cndocard. per =:

periblast. ent = eiitoderm. cli = cliorda. ces = oeso|)liagus (kieuwengang). Vergr.

= 240.

Fig. 2. t-.vee cellen van het myocard van een embryo van Mui'. N". 1 met 44

paar oersegmenlen in lengtedoorsnede ; sul)liniaat-fonnol. ijzei'haematoxyliue en

eosine. Vergr. = 800.

Fig. 3. idem, langentiaal aangesneden. Vergr. =• 800.

Fig. 4. dwarse doorsnede van het hart van een iets ouder stadium van Mui-. N'' I.

Fig. 5, tangentieele doorsnede van den atriumwand van een larve van Mur.

N". 1 met bijna geresorbeerden dooierzak.

Fig. G. doorsnede van den ventrikelwand van een larve van salmo I'ario van

22 mM. lengte. IJïerhaematoxvline en eosine. Vergr. = 800.

Sterrenkunde. — De heer E. F. vax mo Sande Kakhuyzen biedt

aan: ii()n(lerzoeh omtrent de fouten, der nuirmsta/els van.

Hansen—Newcomb in de jaren 1895—1902." '2" Medcdeeling.

14. Nadat mijne voorgaande medededeeling onder liovenstaanden

titel in het Zittingsverslag der Akademie \an 27 Jniu 11. opgenomen

was, is ook omtrent liet soortgelijke onderzoek dat Ie Greenwieh

ondernomen was een eerste bericht bekend gemaakt. De heer P. H.

Cowell die dit onderzoek liad uitgevoerd heeft daarvan eene korte

mededeeling gedaan in /, The Observator)/" van September 1903 in een

opstel onder den titel „Analy.sis of the errors of the inoon", hetgeen

hij de vriendelijkheid had mij reeds voor de intgaaf toe te zenden.

De heer Cowei.e gebruikte \()or zijn onderzoek de rechte-klim-

mingswaarnemiugen van het lijdvak 1883—1898 en zijne iiehandelings-

wijze komt in hoofdzaak overeen met die van Newcomb's nlnvestn/ation"

welke ook door mij ge\'olgd was. In de tweede })]aals \-ergeleek hij

zijne empirische resulaten met die eener zoo vollediu- mogelijke theo-

retische berekening.

25*
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T)i( laalsle gedeelte iiu van ('owkm.'s opstel heeft mij vv op-

iiierk/.aaiu op gemaakt dat de llieoretisclu- Ini-umlc^s die ilv zeil" ter

vergelijking gein-nikt had ojivolledig waren. Ik had id. over liet

hoolil ge/.ien dat Radai' in zijne belangrijke u Iiccherche.'i concernnnt

les i)i<ya/if('s pldiu'tnln'.'i dn mouvement de Ik linie' '), nevens de

//Eveetie door Jn[)iler", nog eenige andere sloringsternien van nagenoeg

maandelijksche periode inet merkl)ai'e coërficientcn gexondeii had.

Evenmin had ik in aanmerking geiKnnen dat, volgens de nanwkenrige

door llii.i. naar Dklaunav's methode uitgevoerde berekening van de

storingsternuMi welke lul de eliiptieilcit der aarde voortvloeien'),

aan de IlANsKN'sche talels nog een merkbaren eoi'i'ectieterm van

nagenoeg maandelijksche periode toegevoegd moet worden.

Het is deze leemte in mijn voorgaand onderzoek die ik nu trach-

ten wil ZDO goed mogelijk aan te vnllcn. Overigens was nnjn werk

van den aanvang af met een Ijeperkt doel ondernomen en er zon

voor zijne voortzetting te minder reden bestaan, mi de heer Cowell

het voornemen heeft met het zijne voort te gaan en zijn belangrijk

onderzoek ook over andere lijdvakken uit te bi'ciden.

15. De voornaamste termen van nagenoeg maamlelijksclie periode

welke volgens Radau en Hill nog aan de ware lengten volgens de

Hansen'scIic tafels moeten toegevoegd worden (drie storingstermeii vol-

gens Radau en een vierde die het verschil nitdrnkl tnssehen de storingen

door de elliptieiteit der aarde volgens Hill en volgens Hanskn) zijn;

— 0".68 sin (9 + 2 .T -f 3 F — 5 £) (I)

— 0.88 «m (;; -f 2 jr — 2 J) (Il)

-\ 0.32 sin (^ -f 2 .T — 3 J -t-
7°) (III)

-f 0.45 sin O cos <j (IV)

waarin 1', A' en ./ de middelbare lengten van \ enns, Aarde en

Jnj)iter voorstellen ").

1) Annales de rOhs^irnUoirc de Ptiri>i. Ménoirea 'W X\I.

-) G. W. Hill Detcnninalioii of llii' iiu,'f|ua]itics dl' lliu muoii's niuliiui wiiicli are

produccd by the liguix' of lliu carlli. Aslron. jKipem Aineriam hphciin'rin and
]\\iut. Alm. Vol Ili. I'art. II.

^) Vergel. ook Cowki.l l.e. CIowell ueeml nog twee andere coi-i-eelieteniien oiulei-

zijne nununei's 2 en 6 (Ohserv. p. 'SM) op; het sehijiil niij echter Iwijfelaclilig of

hunne invoering genoegzaam gerechtvaardigd Ls.

VVal 2 betreft, zoo moet, als mea den empirischen teim van Nkwcomu van lange

periode als cene ongelijkheid in de middelbare lengte besehouwt, evenals do Ie

HANSEN'sche Venus-ongehjkheid, en dit schijnt nog het meest plausibel, ook de

daarmede verbonden ongelijkheid van korte periode in de ware lengte aangeno-

men worden.

Cowell's correctie 6 vloeit voort uit het verwerpen van Hansen's constante
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De tweede term is de Jnpiter-evectie wier liier \^olgens Radau
opgegeven coëftlcient nagenoeg overeenstemt met die volgens Hill's

berekening. Deze en de 4"^ term doen in de coëfficiënten van sin q
en coi IJ termen ontslaan van omstreeks 18-jarige periode (juiste

perioden resp. 17.41 en 18.61 jaren), terwijl de perioden van

2 .T -f 3 V 5 E en van 2^ — 3 ./+ 7° resp. 9.74 en 37.25 jaren

bedragen d. i. om.streeks de Iielfl en liet dnbbele bedrag van eerst-

genoemde.

De gezamenlijke inxloed van de theoretische termen II en IV zal

dus nagenoeg weergegeven moeten worden door Xewcomb's en mijn

empirischcn term, wiens periode-lengte ik op 18.6 jaren bepaalde, en

de beide andere termen knnnen op zijne bepaling slechts geringen

invloed hebben. In een opzicht echter zal de gevolgde wijze van

berekening onjuist zijn: ten om-echte werd aangenomen dat // en

Ic' zoowel hetzelfde argument als denzelfden coëfficiënt hadden.

Om nu na te gaan in hoeverre de verschillende theoretische termen

door de waarnemingen be\'estigd worden ging ik aklns te werk.

Eensdeels werd nagegaan of de oorspronkelijk \'oor h en h bepaalde

formules, waarbij de gelijkheid \an argument en coëfficiënt nog niet

ondersteld Avas, aanleiding geven tot het aannemen \an den term IV.

Anderdeels werd onderzocht of . de vroeger gevonden verschillen

tnsschen de waargenomen en berekende // en h op het bestaan Aan

de termen I en III Avijzen. Hun invloed moet toch nagenoeg geheel

in die verschillen zijn overgegaan.

De op pag. (140) 10 der \^ mededeeling afgeleide formules zijn,

als men daarin 1876.0 als nitgangsepoche in\oert en Aoor de jaar-

lijksche verandering van het argument de definitief ge\'onden Avaarde

-|- 19".35 aanneemt :

A = + 0".45 — 1".30 sin [317°.1 + 19°.35 (t. — 1876.0)J

X- = + 0".26 + 1".46 coH [299°.3 -f 19^3.5 {t — 1876.0)]

Keemt men mi aan dat het veranderlijke deel \an / bestaan moet

uit 1<^ een term in argument en coëfriciënt overeenkomende met het

breecUecoiTectie — 1".Ü0. Nu schijnt echter een corrigeeren der breedten of

declinatifs volgens Hansf.n met +1".00 a posteriori niet gerechtvaardigd.

Bij de vergelijlcing der te Greenwich in de jaren 1895 tot 1002 bepaalde decli-

naties vond ik als gemiddeld verschil Waarn.— Rek. — O'. 17, en dit Avordt bij

herleiding der waarnemingen op den Fiindaraenlaal-calalogus van NEWcoMB-f-0".13.

Newcomb vond {Invest. p. 33) Waarn. G'-eenwich — Tafeldeclinatie voor 18(J2

— 73 gemiddeld +0".36. Aan de waarnemingen waren reeds constante correcties

aangebradit en berleid ik ze nu, deze in aanmerking nemende op Newo. F. C,

dan vind ik Waarn. - Rek. = — 0".08. Het constante verschil is dus voor beide

tijdvakken klein. (Zie ook nog hieronder paragraaf 18 laatste gedeelte.)
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veraiKlerlijke deel van 11 en 2*= een term van den xonn IV, dan vindt

men voor laatstgenoemden :

kiy = + 1".46 cos [299°.3 + 19°.::t5 [t — 1876.0)]

— 1".30 cos [317M + 19^35 {t — 1876.0)]

— J- o".46 sin [328° + 19".35 {t — 1876.0)]

terwijl deze naar de theoretische berekening zijn moest

:

l-iv = + 0".45 sin [357° + 19°.35 {t — 1876.0)]

wat, met het oog op de groote onzekerheid in het \erschil tusschen

de beide empirische termen, voldoende slnit ').

In de tweede plaats zullen wij nagaan of in de verschillen tusschen

de waargenomen eii de naar de formules van Med. I pag. (143) 13

onderaan berekende h en /. de invloed der termen I en III te onder-

kemien \alt. Ik wil daartoe eerst die verschillen zehen, die te \oren

ter jilaatsbesparing weggelaten waren, hier doen \olgcn. Zij zijn in

de voorgaande tabel (p. 384) opgenomen onder het opschrift If"

—

RT.

De betcekenis der kolom W—RU zal later duidelijk worden.

De verschillen 11'

—

R 1 zullen ons nu in de eerste plaats dienen

om na te gaan wat de waarnemingen omtrent den term I lee-

reii. Ik rangsciiikte ze dus naar de waarden van het argument

2 jr-1-3 V—5 E, en, de uitkomsten der 3 reeksen, wiei' mitldentallen

eerst op \\n\ hei'leid waren, onderling met de gewichten 1, 3 en 2

vereenigende, werden eindelijk voor LJt en xour Li- ile volgende

10 nonnaalwaarden verkregen.

Arg.
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llioniil wci'd .gevonden

;

AA = -f 0".02 cos (2 jt 4- 3 V—ü E)

Lh = 0".00 sin (2 jr 4- 3 F— 5 E)

Irrwijl naai' ile tlieoi-i'lisclic lii'r(>kciiiiiii- licide (•oi'riiciciitcii 4" 0''.()8

/AHidfii nioeleii /iju.

De term 1 srliijiil dus door de hier oiidcr/.ochte ^\atlnlelllillgell

niet bevestigd te worden. Hierna zal nog liHjken dat eene eenigszins

gewijzigde berekening tot dezelfde uitkomst voerde. Misschien weikle

in (K' beseliouwde jaren een andere teiuii zijn in\loed tegen.

\n tle tweede plaats gaan wij na wat do W—R 1 ons leeren

omtrent den term III. Ik rangsciiikte de A/t en /lh dns nn naar de

waarden \an 2 .t—3.14-''° en \'on(i de volgende normaalwaardcii

die intiisschen geen \ollen ondooji \an het argument iimemen.

Arg.
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De eind uitkomst vaa ons onderzoek is dus dat de waarnemingen het

bestaan van de storingslermen III en IV bevestigen, doch dat van

den term I schijnen tegen te spreken.

1(5. Ik wensrhte nu verder cene nieuwe be[ialing van den lioofd-

term der empirische ongeHjkheid uit Ie voeren, na eerst de h en /:

verbeterd te liel)l)en voor tle ongelijkiieden III en IV, waarvoor

ik de theoretische waarden aannam.

Uit de aldus gecorrigeerde li en /, \vaar\an \'erder nog de con-

stanten lic
= -{- O"Jj^ en A't = + O".26 werden afgetrokken ^), werden

dan \ooreerst de waarden van jSl afgeleid. Deze volgen Iiieronder ;
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1852.(5 A' = 200°.3 Gow. J II— /t' = — 13°.7

JSOS.o 168.7 3 +7 .0

1898.5 J8.9 2 — 3 .0

en (laariiil \v(>i(l gevonden :

iV = 306\9 4- 19°.36 (t— 1876.0)

De jaarlijksclie verandci-ing van JV naai- de nieuwe fonuMle is

dus volkomen gelijk aan de \i'oeg'ei" gevonden waarde. De waarden

\an ir /(' in i)ovens(aan(le (abel doen eoiUer zien da( de svslenia-

(isclic afwijkingen nog aanzienlijk lilij\en en de afwijkingen iU'V

iioi-niaal-waardi'ii zijn /.elfs iels groofer dan x'roeger.

In de tweede [)laa(s werd de eoëffieiëid der ongelijklieiil ii|iniciiw

ijepaald. Ik deed di( nie( dooi- dezen voor ieder jaar onmidileilijk

int de verbe(erde // en /• af (e leitleii en dan lie( inidden(al der afzon-

derlijke ni(konis(('n Ie nemen, waardoor eene stellig (e gronlc \\aar<le

zon verkregen zijn, ddcli s(elde alle verbeterde // eji /• voor door

formules

h' = — a sin N
k' rr= -|- « COS N

voor iV de berekende waarden nemende.

Zoo werd gevonden :

uil de // " = + l"-23

uit de /.;' = + 1 -34

uil beide samen «==-)- 1 -28.

De formules \oor // en k' worden dus :

h' = — 1".28 sin [307' + 19°.4 {t — 1876.0)]

/.' = + 1".28 cos [307° + 19°.4 (t - 1876.0)]

terwijl uit de tlieoretiseli berekende Jn[)i(er-eveelie volgen zou:

/lU = — 0".88 sin [329' -j 20''.68 {t — 1876.0)]

ku = + 0".88 cos [329° + 20°.68 {t — 1876.0)].

Het verschil (usschen de empirische en theoretische waarden is

nog aanzienlijk; \-oor 1902 bedraagt het verschil in argument reeds

57°. Men wordl dus tol hel besluit gedrongen dal hier nog een

of meer andere ongelijlcheden in het spel moeten zijn.

17. De naar de beide Aoorgaande i)aragrafen voor // en / ver-

kregen uitdrukkingen zijn dns:
'

h = h, + A' + hm
k = Av + /:' + hjl -\- J^IV

Voor hc on kc wordt naar het gemiddelde van alle hiei' gebruikte

waarneniingsjarcn gevonden

:

//, = + 0".43

/;,= -f o .17
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zoodiit de volledige formules worden :

A=:+ 0".43-l".28«m[307'-|-19^4(<— 1876. 0)]-0".32 cos (2.-T—3/+7°)

X'=4-U".17+ l".28 cos [307"+19'.4(<— 1876.0)]-0".32sm(2jr—3J^+7°)
— O".45 )<bi O

of ook voor 2 nr

—

S J -{- 7^ en voor O liimne waarden schrijvende

en dan de termen k' en /yi' die dezelfde periode hebben vereenigende :

A = + 0".43— 1".2S sin [307'' + 19°. 4 (<— 1876.0)]

— 0".32 cos [198° — 9=.67 (<- 1876.0)J

k= -i-
0".17 4- 1".6Ó cos [297° + 19°.4 (<— 1876.0)]

— 0".32 sIh [198° - 9°.67 («-1876. Ü)J

De naar deze formules berekende waarden noem ik Rek. Il en

het zijn de verschillen tusschen deze en de onmiddelHjk uil de

Wixarnemingen afgeleide h en k die als W—Rit hier l)oven nevens

de II"— A' ƒ medegedeeld werden.

Ook de ir

—

Ril vertoonen nog een duidelijk sjstematisoli karak-

ter; het aantal teeken-permanenties is slechts weinig verminderd.

Toch is het middelbaar bedrag der afwijkingen merkl)aar klei ii ei-

geworden.

Men vindt n.1.:

Midb. afw. v. Rek. I in h ± 0".62 in / ± 0".68

Midb. afw. \'. Rek. II in h ± 0".53 in /: ± o".57

terwijl uit de '2« en 3*-' reeks alleen gexonden wortlt

:

Rek. I in h ± 0".57 in k ± 0".54

Rek. II in h ± 0".50 in h ± 0".49

Ik heb ten .slotte nog de afwijkingen W—R II gebruikt om nog-

maals na te gaan of de waarnemingen eene ongelijkheid van 9.74

jarige periode ven-aden en liet nu de minder nauwkeurige eerste

reeks buiten beschouwing. Ik \ond, onmiddellijk de jaaruitkom-

sten gebruikende:

voor den term in // -f U."04 tw (2 jr + 3 F- 5 E)

voor den term in k -f 0."08 sin (2 jr + 3 V—h E)

dus wederom omnerkbare coëfficiënten, terwijl huinie theoretische

Avaarde -|- 0."68 bedraagt.

18. Ik wil hier nog eene later uitgevoerde iierekening ciuilrent de

maansbreedten mededeelen.

Uit de berekening medegedeeld op pag. (147) 17 van JMeded. I

was gebleken dat vooral de waarden van b naar de vergelijking-

Ad' =: a -(- h sin u -\- c ros n

eensdeels uil de jaren 1895—98, anderdeels uit 1899—1902 afge-

leid in slechte onderlinge overeenstemming waren en dal in beide
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4 jai'iue tijdvakken de L(^ duidelijk een systematisch vei'scliillend

xerioop met u toonden.

ik liel) daarom nu ook nou,- oplossingen veniclil naar di' uitkomsten

der af'/onderlijkc jaren. Hel door Nkwcoxh'. Iicwcrkli' lijd\ak liel> ik

eveneens gesplitst, doeli, wegens de geringere nauvvkenriglieid van de

door hem gebrniktc deelinatie-waarneniingen (waarom N. zelf geene

splitsing had nitgevoerd), in onderdeden van 2 of 3 jaren.

Zoo werden de naxolgeiide waarden \a]i k, Ii en < verkregen.

Aan de e van 1895— J902 is do vroeger besproken verbetering

reeds aanu'eliraciit.
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Deze waarden corresjiondeeren met

h= — 0".44 r + U".74.

Hieniaai' ï^ciiijnt het mogelijk tlat in de b een periodieke term

moet aangenomen Avorden. Iets naders laat zich daarvan nog niet

zeggen, docli de hier medegedeelde grootiieden zullen later in verband

met die voor andere jaren verkregen lot duidelijkere uitkomsten

kunnen voeren.

Ik wil daarbij nog opmerken dat, daar reeds binnen ieder jaar

de waarnemingen vrij gelijkmatig vei spreid zijn o\'er den aiioma-

listischen ondoop, het niet in rekening brengen van den invloed der

lengteeorrecties welke van ;/ afhangen ook op de bepaling der h en c

uit de afzonderlijke jaren geen merkbaren invloed kan gehad hebben.

Daarentegen kan daaruit wel eene schijnbare periodiciteit in tie a

ontstaan zijn ').

De lengtecorrecties zijn \'an den \orm :

dl —ssin (,j -f x)

waarin x een langzaam veranderlijke hoek. De daaruit voortvloeiende

declinatiecorrecties zijn in hoofdzaak -.

öö=OAO cos l X s sm (</ + /)

=: 0.20 s sin (2 >j f jr -f x) — 0.20 s sin (jr — x)

d. i. eensdeels nagenoeg halfmaandelijksche termen, anderdeels termen

A'an lange periode die de a wijzigen.

Uit de \'oornaaniste lengtecorrectie

(fl= i- 1".28 sin {,/ + .V — 90°)

vloeit voort

:

d ff= — 0".2G sin {jt — .V+ 90°)

welke term eene [leriode van 17 jaren heeft.

Natuurkvmde. — De Heer Kamekijngh Onnes biedt aan IMededce-

ling N". 88 uit het Natuurkundig Lal)oratorium te Leiden

:

W. II. Kf.ksum: i/Isotheniu'ii van meiuj.sels van ;'uui\sto/ en

koDhitnr. J. Oncr het calihreeren van manometer- en piëzo-

incterbuizen."

§1. i\Ict het oog op oiiderzoekiugeu betreffende isoih('i-inen, conden-

satie- ('U kritische verschijnselen van mengsels \an kool/.uiir cu /.iiur-

stof, waarvan ik de uitkomsten in eene volgende mededeeling hoop

te geven, zijn door mij eene manometer- en eene [uëzometerbuis zorg-

vuldig gecaliltreerd. De uitkomsten {\vy.vv caiibraties zijn bewerkt met

1) De a uit beide reelcseii ;U'geleid zijn niet onniicldollijk vergelijjcbrtai'. Zie ooi;

de noul o)) piig. 383.
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behulp van (mmic ihMIhkIc, w a;u<i|i IMnf. K \MKi;i.iN(ai Onnks inijne

aandaclil vcsliplc. Wjlgens die iiictlKidc wmdi (II' doorsnede van de

Ituis voorgesleld door eenigc termen \an eene reeks van Fourikr,

waarvan de coëfHifientcn uit de waarneminiien hejiaald \\ oiik'n. i\len

gaat zoo uil \an eene (•(uiliiini' \ ooi-sicllinu- \aii die doorsnede, in

tegenstelling nu't de sjirongsgevvijze \eranderingen die men moet

aannemen als men uit de lengte van de 1<\\ ikkolom op \erschillende

}>laatsen genuddelde doorsneden afleidt , en deze als dooi'sneden op

de plaats \'an het nudden (\i'v kolom aanziet. il(>t volgende kan

dienen om te heoordeelen \vat met deze methode bereikt kan worden').

§ 2. De manometei-hnis was geconstrueerd volgcMis het model

besehreven in Medt'd. X". 50 van liet Xat. Lalt. te Leiden ^), niet

dit (Midci-sclicid, dat met liet oog op de hoofere ili'ukken o[) het

gedeelte f).^ ') een ring was geblazen, om het srhui\en \an de liui.s

door de kit, waardoor liet dunwandige gedeelte a, tegen het staal

\an den o\erpiJp zou gedrukt worden, (e voorkomen, terwijl het

linisje //„ is gelx)geii in de lengterichting der buis, zooals beschreven

en met lietzeKde doel als in Meded. N". (Jf), Zittingsversl. Maart

lüOl. |i. ()72. De 50 cm. lange, in nnn. verdeelde steel (e., van

lig. 4 altlaarj had een inwendigen diameter van 0.83 inm., een uit-

Avendigcn \an <> mm., het reservoir a^ een inhoud \an ± 25 cm'',

het verwijde gedeelte r/,, boNcn liad een inwendigen diameter \an

'2M mm., een iiitw endigen van 'J mm. en was zoo lang genomen

dat de mam mieter, met waterstof' ge\uld, zou kunnen aan\vijzen

drukkingen \an ± i'A) lot ± 190 atmosferen. De proefbuis tot het

onderzoek tivi mengsels had boxen een oorspronkelijk 50 cm. lang,

in mm. verdeeld, cylindrisch gedeelte, waarvan de inwendiue dia-

meter ± 2,(! mm., de uitwendige ± 7 mm. was.

De verliomling der doorsneden \an de verdeelde gedeelten y,\u

mannnieler- en proefbuis o|) \ erschillende plaatsen wei'd l)(^|iaald

door een kwikkolom \an oniireveer 10 cm. lengte telkens 5 cm. te

\erschniven en de lengte te meten. De manometerbuis werd daartoe

horizontaal gelegd en de plaats der uileinden met een loupe afge-

lezen, l'arallaxis werd hierl)ij vermeden door te zorgen, <lat men de

dichtslliijzijnde deelstrce|) op liet glas zag samen\allen met het beeld

ervan op het kwik. P>ij de w ijdere jiroefbnis kon deze methode niet

1) Met het oog daarop dal met deze buizen wamnemingeii zijn verricht die het

onderwerp zullen uitmaken van volgende medcdeclingcn wordt hier eenvoudig-

heidshalve behalve gegevens over steelcalibratie het een en ander over hel ver-

krijgen der verdere gegevens belrelTende die buizen reeds thans vermeld.

~) Ziltingsversl. Juni 1899.

») Zie Plaat I, fig. 4 aldaar.
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Avorden aangeAvend dooi- de vormA'erandering van de kwikoppoi-vlak-

keii aan de luteiiideii der kok)m tengevolge van de zwaartekraclil.

De proel'biiis werd daarom \()orz,ien van een glazen kraan, waaraan

weer was gezet een nanwe glazen capillair, waaruit de lueht onder

den overdrnk \an 1(* eni. kwik slechts langzaam ontweek. De inn's

werd nn verticaal gezet nadat er oen kwikkoiom van genoemde

lengte was ingebracht. Deze kon nu gemakkelijk telkens 5 cm.

worden verplaatst en de stand der uiteinden worden afgelezen.

Daarna A\erd in de buis ecu langere kwikkolom gebracht om uit

het gewicht hiervan de gemiddelde doorsnede te kunnen berekenen.

Door k^vikweging werd verder de doorsnede van het bovengenoemde

buisje onder het groote reservoir, evenals het volume van het reser-

voir bepaald.

§ 3. Als voorbeeld van den gang der calibraties en de berekeningen

zal ik hier- mededeelen de gegevens betreJi'ende den manometer. De
verdeelde buis is tweemaal gecalibreerd, in 1901 {A) en in 1902 {B).

Ik deel hier mede de gegevens en berekeningen betreiïende tle cali-

bratie B. De calibratie A is geheel oj) dezelfde wijze bewerkt; de

uitkomsten hiervan ztdlen aan 't eind opgegeven en met die van B
\ergeleken worden. Tabel I geeft de resultaten der calibraties met

de kwikkohim, en wel bevat de kulom Af de middens, /> de lengte

\an den kwikdraad, h het verschil \an de gemiddelde lengte. De
tem|)eratuur kon geacht worden constant te zijn gebleveii.

Tabel II bevat de gegevens voor de bepaling van de gem'ddelde

doorsnede van den verdeelden steel en den inhoud van hel gedeelte (/j.

TABEL I.

31
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TABEL ir.

L'itt'iidcn kwikkuluiii;

•1ste stand: 3.79' 'i9.98'' (cMip. 'io.7

2il(' » 1(0. IC) in vi'i-(li'cl(li>n steel,... 9.25 niin. boven

't Mierk van den

(llllHieii i-;iip]iill;lir <?3 •. » 20.65

3de > 2.SÜ 49.00 » 20.ü

Gewicht van liet kwik (in vaeuo) : 3.3777 Gr.

Bereken i nu

:

Zij .V de (looi'siR'dc van de Imis op oen willekeitrijie |ila;ils, aan-

gegeven dooi' den loopenden coördinaat ,( (gaande Viui O lol 50).

We knnnen stellen :

« := S„ -\- d

A\aaiin .s'„ is eene zekere, normale doorsnede.

Het volnme tnssfheii 2 dcelsirepen /> en 7 zul dan zijn:

7 '/ '/

F^ := j S dx = ƒ {s„ -f ,/) d.V = s„ iq
- p) +

j
'l.d..C . . (1)

De lengte van de kwikkolom:

q — p =^ m -{- A
als /;; ^ de gemiddelde lengte (zie t:ü)el I). Stelt F/^ voor liet volnme

van de kwikkolom, dan is dus:
1

^h = x,, >'> + "» L. -]-
\

il . d.c.

We ktiiiiuMi .s-,, ziiodanig kiezen, dat:

m s„ ^ F/,,

dan is

:

'/ 7

1 f /•
,=

I
d . dx =z — I (/ . dx

als (/' = — . Kende men de xorm \aii de functie d', dan zon men

uit taliel I een aantal vergelijkingen kunnen opstellen ter bepaling

\aii de daaiiii voorkomende coëflicienten. Nu is de vorm van die

riiiiclic iiiel bekend, doch d' moei voor x tusschen o en / zijn voor

te stellen door eene FouuiKit'sclie reeks. M^n kan zich nn afx'ragen

of het misschien mogelijk is hiiinen de grenzen vaii de nauwkeurigheid

door de waarnemingen gegeven, d' voor te stellen door eenige termen

vuil eene reeks van Folkier. Ik heb daaitoe gesteld:

!T.v , 2jtx , S.t.'c

(/ =r a\ cos ——\- a\ cos — 1- «', cos

waarin / is de lengte van de bnis.

De term i(\ is weggelaten daar van te voren, in verband daarmede
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dat L xoorstelt liet verschil van de leiigle van de kwiUkoloni nicl

de iienüddolde lengte, te vermoeden was, dat deze klein zon \\'orden.'O'

1

Voor — A :=
I

(/'
. (/( \'indt men dan, bedenkende dat ry

—

[)z=zin-\-L,

waar L klein kan gestekl worden :
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Met l)('liulii van de iiicIIhkIc der kliMiisIc kwadralon 'i vindt uien

de iiorniaal\erti'elijkin,n'eii xereeiiind iii laliel 1\'.

TA15EL IV.
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-\-h\ G.'24 — 0.2(1 Z.J

orr
.V» - M.

l
m

Aan de vergelijkingen van tabel III moesten worden toegevoegd

de termen vereenigd in tabel \\\b, bij die van tabel IV aan de eerste

leden de termen gegeven in tabel Wh, benevens de daar gegeven

\ierde vergelijking. Deze vergelijkingen lexerden nu :

a', = — 0.00915

(6)

a.^ = 0.00079(3 (

a', = — 0.00402 j

b\ = — 0.001048 ;

Hiermede zijn nu uit de vergelijking (3) met den supplemcutterni

{3i) berekend voor de versebiilende \Aaarden \an J/", de waarden

voor L. De uitkomsten zijn vermeld in tabel V in de kolom A,.,

terwijl L:c aangeeft de waargenomen waarden, en de laatste kolom

de \erschillen be\at. Men \indt hieruit voor de waarseliijidijke af-

wijking: 0.009, wat met het oog op de nauwkeuriglieid toe te laten

is, zoodat de vergelijking (5) met de coëfficiënten (6) onze waarne-

mingen goed voorstelt.

TABEL V.

M
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a
,
sin .T -\ sin zjt— sm ó:r— sm

'

l ' 2 i's l
^ b 21

T;il)el \ I üceft vmtv de wiuirdeii xoor (^ xiiw O tut 50 de aldus

l)ereken(le waarden xoor Q', do serodiu-eerde aHozingen. Met behulp

\au (!('/.(' talu'l kan de ,uraad \an (inicLiclnialiglieid \au de buis

beourdeeld worden.

TABEL VI.

Q
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volume van liet \'er\vij(le gedeelte d^ (iig. 4 van Meded. N». 50).

De diaiiicler van de caiiillair i\ was gemeten met een niici-oscoop

door \ergelijking met eene fijne \erdeeling op glas met l)ehulp van

een oonlairmicTometer. De d()orsnede bedraagt: 0.000301 cm'. Men
vindt dan voor den iididiid \an liet gedeelte d^, tussclien de streep

50 op den verdeelden shfl en liet merk op den capillair, hij 20 :

0.14239 cm".

rit talicl \'I kan men mi lierekenen, geliruik makende \an tie

gevonden waarde voor .>•
, de ^(llumina T,,'- lussclicii de deelsireep

O en de deelstree() Q, en daarna, geiiruikende het ge^•onden \olnme

voor het verwijde gedeelte boven, de \ohimina \'an af deelstreep Q
tot aan het merk op den nanwen capillair.

De calibratie A is geheel op dezelfde wijze geschied en be\\erkt.

De uitkomsten van beide zijn vereenigd in eene tabel, die Aoor elke

centimeterdeelstreep Q van O tol 50 aangeeft het volume. Tab?l VII

vormt een uittreksel van die tabel.



ons (Idcl voldoende. Tit lii'l sleeds jiosilief zijn vau I'/; '.i volgt,

dat de nauw kcMiriuiieid te x'ei'tirooleii zou zijn dooi' nieerdt're l)e[)a-

lingcn \an •-,, en \an hel xolnnic iji hel verwijde gedeelte hox'cn.

IIiero|) hoo|> ik in een Nolgcnde nirdcdceling lerng te komen.

§ 4. 'J'ei' iiepaling \'an <len inhoud \an liet resef\(iir </, niel A, (zie

Hg. 4 1. c), en tevens van de doorsnede \an het gedeelte /'j werd

de nianometerbuis, die aan het uileinde e., inel eeji kraan met tijne

|)unl was voorzien, aan de kw ikluehl|)oni|i Icoggezogeji en daarna

in onigekeerden stand gevuld niet kwik, totdat het kwik stond

bü\on in /', (in de teekening ondei'). Daarna werd tweemaal eene

hoeveelheid kwik afgetapl en gewogen lei' l)ei)aling van de doorsnede

\au y'j ()|i verschillende plaatsen. De slaiid van het kwik in de buis

weid met een kallielometei' afgelezen. Daarna werd zooveel kwik

al'gelapt, dal het kwik nog stond tot in den verdeelden steel c„ en

dit gewiigen. Dit diende tol het bepalen van den inhoud van (t^-^-b,.

De volgende resultaten zijn liierbij verkregen: Het gedeelte f, is

verdeelii in millimeters, de eentimelerstrepen gemerkt van O lot en

met G, waarbij de O is het diehtst bij a,.

Het bleek dat men de door.snedc Jiiet standvastig moehl stellen ; ik

lieb gesteld

en \ond

zoodal

:

o = 0.0058 0.3564 (cm'')

P;ö= 0.3564 jl + 0.0029 Q Q-

Tabel YITI geeft de volumina vanaf de deelsti'eep O tot aan de

deelsli-eep Q bij 20°.

TABEL Vni.

Q
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Hierliij \A'efd vofn' de berekening van de inhouden der nionisci

gebrnik gemaakt \an de door ScnALKWuK gegeven tal)el in Meded.

N°. 67 '). Voor het volunic tn.ssclien de streep Ü op f\ en de streep

O op Cj Averd gevonden bij 2(r: 25.021 cm".

Hij de ealibratie van eene procClHiis zal men in het algemeen

moeten rekening houden met een elcolromagnetischeu roerder bestaande

uit een weekijzeren staafje, in glas. Dit bestond in mijn geval uit een

cvliiulrisc-h gedeelte met aan de uiteinden twee bolletjes. De diameters

werden gemeten met eene micrometerschroef, de lengte met een

stangpasser. De proefbuis moest telkens Aoor de vulling juet een

nieuwe hoeveelheid gas aan den to]! opengemaakt worden om te

kunnen gereinigd worden. Aansmelting van een duimen capillair als

bij de manometerbuis was met het oog op het inbrengen van tien

roerder niet mogelijk. De roerder kon ook niet van te voren inge-

bracht worden, daar dit iiij de reiniging en vooral bij de ealibratie

met kwik zou hinderen. De inhoud \-an het topgedeelte werd telkens

na de metingen bepaald door zoo\eel van den top af te snijden dat

er op dat stuk nog ten nnnste één streep goed zichtbaar was (de

bovenste strepen over een lengte van ongeveer 5 mm. waren bij

het dichtsmelteu versmolten). De bi-euk werd vlak afgeslepen, het

stukje, na gereinigd en gedroogd te zijn, geheel gevuld met kwik en

het overtollige kwik met behulp van een goed gereinigd vlak glas-

plaatje door schuiven over het vlak geslepen uiteinde Aerwijilerd.

Het kwik werd gewogen, de stand \-m\ het geslepen eindvlak ten

opzichte van de strepen van de buis met een katlietometer bepaald

en daaruit het volume van het topgedeelte berekend.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan : Mede-

deeling N°. 88 (vervolg) uit het Natuurkundig Laboratorium

te Leiden : W. H. Keesom : „hotiiermen vau )iie)H/sels van

zuurstof en koolzuur II. Over liet bereiden der mengsels en de

samendrukhaarheid hij kleine dichtheden."

^ 1. In deze mededeeling zullen worden beschreven de bereiding

der mengsels van nauwkeurig bekende mengverhouding in den meng-

toestel beschreven door Kameiu.ingh Onnes en Hynd.man, de bepalitig

van de samendrukbaarheid van koolzuur en een paar mengsels van

koolzuur en zuurstof bij gewone drukkiiigen, benevens de uitkom-

sten hiervan.

1) Zittingsversl. Febr. 1'JOl, p. Ö19.
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vji
'1. De stotfeit. IIi'l kiii)l/,iiiii- wrrd dnor mij verkregen volgens

(Ie nielliode die in lid Xatniii-i<Mudig Iiid)orcilui-iam te Leiden gebrni-

kelijk is') en die nicl dr inlussciien aangeljraclite vei'beleringen zal

beschreven worden in cene inededeeling onilrent hnli)nnd(lelen en

nicdiodcn in gcbi-uik bij iii'l ( 'i-vouccii Laboi-atorinm.

De zniverlieid van liet zoo verkregen CO^ blijkt daarnil dat de

(Irnkvermecrdei-ing bij de condensatie bij 25.5° niet meer bedroeg

dan 0.07 atniosleei'.

Dr /.iiiirstof werd bei'eid uil lvaliiiiii]iernianganaat oj) de wijze als

beschreven in Meded. N". 7«, Zitlingsvei'sl. Maart 1902, p. 816.

§ \\. Ili't bereiden der iin'ut/scls, het bepalen van de memjrerJiov-

diiK/ en de ^rmendrukhaarheid der menysels bij geroone drul-ken.

Tot het bereiden der mengsels stond tot mijne beschikking de

toestel, beschreven in .M(Mled. N". 84, Ziltingsversl. Maart 1903,

^ 21. Daar aldaai de bewerkingen noodig tot het bereiden van een

mengsel met nanwkenrig lieUende mengverhonding l)eschreven zijn,

behoef ik hier niet daarop in te gaan. Vermelding verdient alleen

dal de toestel door kraan i\, (zie plaat II aldaar) in verbinding

sldiid met den zuiirstofontwikkelaar, door kraan r, met het kool-

zuiiiiiusje, waarvoor nog een droogbnis met P^ Oj, en tevens met

de Ie vnllen proel'bnis. Nadat hel mengsel bereid was, heb ik in

(Icii voliinienometer E de afwijking van de wet van Boylf. onder-

zoclil, om de volnmina \a\\ mijn mengsel l)ij hoogere drnkken, te

kunnen iiitdinkken in het theorelisch normaalvolnme. Hoewel voor

1

mijn (indrrzoek eene nauwkeurigheid van ——- voldoende zou geweest
•' ° 1000

zijn, lieli ik gemeend, daar de keiniis van de afwijkingen van de

wet \au HovLE bij gewone drnkkingen op zichzelf van belang is,

en de toestel gemakkelijk eene grootere nauwkeurigheid toelaat, iets

verder te kunnen gaan. Wanneer men alle voorzorgen in acht neemt

zou eene nauwkeui'igheid van T—r-rT '^'^'"'^i'^* kunnen worden. Ik heb

nie evenwel met eene nauwkenrigheid van tevreden gesteld.
OUUU

Ter l)eoordeeling hiervan diene het volgende:

Volumemeting

:

Om de nauwkeurigheid te beoordeelen zullen we rekenen te

1) Zie o. a. Kuenen, Arch. Nócrl. t. XXVI, p. 3 en Verschaffelt, Ziltingsversl.

Juni, '95, Comm. N''. 18, Leiden..
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doen te hebben niet eene lioeveellieid gas genieten in den eersten

groeten bol Eb^ boven (zie l.e. plaat II, (ig. 1). Hierin is de relatieve

font liet grootst, de kleine i)ol Eh^ l»o\en wordt namelijk slechts

voor hulpinetingen gebruikt. De gebruikte kathetometer leest zeker

goed op 0.04 mm.; stel de font 0.02 mm. Dit geeft met eene doorsnede

van Eli., bedragende ongeveer 200 mm-, eene font van 4 mm', op

1

250 cm' : T-ZTr;:-
60000

De hoogte van den kwikraeniscus bij eene aflezing in den volnmeno-

meter was gemiddeld 0.140 cm. Ik heb gesteld dat men het \olume

van den k\\ikmeiiiscus vindt door de doorsnede te \prinenigvnldigen

met ~ \'an de hoogte. De gemiddelde hoogte ligt zeker tnsschen de
4

halve en de geheele hoogte (cf. Schalkwijk, Medcd. N°. 67, Zittings-

versl. Jan. 1901, p. 519), zoodat de font zckci- kleiner is dan -
4

van de hoogte, stel -. Dit geeft dus - X 1-40 mm. = 0.18 mm., o[)
8 8

1

het volume een font van 36 mm', ot ^ . Om eene nanwkeurig-

1

heid van ,--^ - te bereiken zou het noodig zijn een nader onderzoek

in te stellen naar de vobimina der kwikmenisci bij dazen straal

(7.8 mm.), o]) de wijze als Schalkwijk dat l.c. gedaan heeft voor

stralen van 0.5 tot 4 mm.
De volumeverandering door temperatuur kan nauwkeurig in reke-

ning gebraclit worden.

Volumeverandering door drukverschil binnen en buiten den volume-

nometer: Eene berekening toegepast op eiken bol afzonderlijk, geeft,

gebruik makende daarvan dat de wanddikte klein is ten opzichte

van den straal

:

of voor ons geval: i5'=:6500 KG/mm\ f'= -r stellende, bij 7? = 39

mm, d := 0.5 mm. :

dV= 0.00000177 (/),—p„)

als pi en ^>„ in centimeters kwik worden uitgedrukt ; zoodat voor
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jJi—/>„::= o(> cMi.: -— =: „ ^-r- Ecue cdiTcctie liiorvoor woidl aaii-

gcbrai'lit, (Ie omiaiiwkeurifilieid van (ie cüiTcctic tengevolge van hel

u'wt nauwkeurig Irekeiid zijn van den coëfficiënl kan dus liuileu

l)eselinu\\ing lilijvon.

Hel volume in A'// lioven A'/^sj, dat niet niel kwik kon liepaald

worden, luxn zeker met \ ()ldoen(ie nauwkeuriglieid volunienometrisch

l)epaal(l worden, daar liet aaidcomt op verhoudingen van veel

grootere volumina.

Drukmeting:

Men zal zieh in de meeste gevallen kunnen houden aan den regel

het kwik in den volnni(>nome(er hij eene deelstreep in te stellen, zoo-

danig dat de druk \an het gas daarboven niet kleiner is dan 0.5

atmosfeer. Voor eene drukmeting zijn noodig 4 kathetometer-aflezingen
;

stel de waarschijnnjke Cont van hot resultaat : 2 X *^-f^2 = 0.04 mm;

dit is op 40 cm : —. Alleen Inj de \(»lumenometrische bepaling

\an de verhouding van E/i, en wat er boven is, tot A'A, was de

druk kleiner, doeli die verhouding welke zooals gezegd is slechts als

hulpgrootheid geltruikt uordt, behoeft niet zoo nauwkeurig bekend

te zijn. Hetzelfde kan worden o|)geinerkt belreifende de meting van

hetgeen van hel eerste gas, nadat zooveel mogelijk in het mengvat

F is overgebracht, in E is overgebleveji.

Hoewel E nauwkeurig verticaal gesteld was, zoodat de kwik-

meni.scus zoowel in E/j^^ als in /i,7>, met onveranderde lengte van den

kathetometerkijker scherp kon worden gezien, bleek het dat de ven-

sters Ehf; niet precies verticaal stonden, doch alle in dezelfde richting

daar\an afweken over een hoek die met behulp van een aanslag-

waterpas geschat werd oj) 0.2^. Daar de vensters dus niet loodrecht

staan op de vizierlijn van i\en katiiotometerkijker, heeft hier breking

pliuits, die eene schijnbare \erplaatsing van den kwikraeniscus ten-

, .
n—

1

gevolge heeft van d.i. cm., als </ is de afstand van den meniscus
n

tot hel venster, i de hoek van de normaal o]i het venster met den

horizon, n de bi-ekingsindex van water. Deze verplaatsing bedraagt

in ons geval [d = 8.6 cm., n = 1.33) : 0.0075 cm. Dit geeft op

1 1
— atmosfeer een lout \iui . Daar men te doen heeft met ver-
2 5000

houdingen van grootheden, aan elk waarvan eene con-ectie in den-

zelfden zin zou moeten worden aangebracht, is de font in het resultaat

kleiner. Indien grootere nauwkeurigheid gewenscht is, zal de hoek
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vuil (Ie vensters luel den verticaal iiauwkenriger moeten bepaald

worden, zoodat "de oorrectic kan worden aangebracht. Voor ons doel

bleek dit niet noodzakelijk.

Correctie wegens temperatuur van het kwik: Denkt ineii den druk

0.5 atmosfeer, en wel gemeten als het verschil van twee kwikkolom-

men van 7G en 38 cm. respectievelijk, dan moet men de temperatuur

van de lange kolom kennen o[> 0.5° nauwkeurig, wil men eene nauw-

1

keurigheid hebben van -r—r^. Men moet aannemen dat dit mogeliik* 5000 ° •'

is als de kwikkolomnien tegelijk met de thermometers in wol zijn

ingepakt. Het verschil tusschen de aanwijzingen van den thermometer

onder en boven bij den barometer Bui-, bedroeg meestal niet meer

dan 0.5°, zoodat men wel mag aannemen dat die fout in de kennis

van de temperatuur niet veel grooter dan 0.25° zal geweest zijn. Voor

het temperatuurverschil van het kwik in M en E wordt eene cor-

rectie aangebracht.

De capillaire depressies zijn in den volumenometer het grootst, en

van de orde van bv. 0,07 mm. De onzekerheid hierin is zeker vrij

wat kleiner dan de fouten tengevolge van het niet verticaal zijn

der vensters.

Correcties wegens het hoogteverschil tusschen den meniscus in

Bar onder, eu in J/, alsmede tot het herleiden van den druk onmid-

dellijk boven hel kwik in IJ tol den gemiddelden druk in het gas

daarboven, kunnen met voldoende nauwkeurigheiil aangebracht worden.

Temperat uurmeting :

De temperatuur kan gedurende het verloop van eene bepaling (25

minuten) met behulp van een thermostaat volgens Schalkwijk ^) zeker

constant gehouden worden op 0.03', terwijl bij genoegzame snelheid

van doorstroomiiig van het water van constante temperatuur door E,

de temperaturen onder en boven ook niet meer verschillen. De tem-

peratuur werd afgelezen op een thermometer 1'h verbonden aan den

roerder Er, die dus op verschillende hoogle kon geplaatst worden.

De thei'mometer was verdeeld in 0.05°, zoodat 0.01° gemakkelijk afge-

lezen kon worden, en vergeleken met een standaardthermom eter aan

de Ileichsanstalt gecontroleerd. Daar de fout in de tempera! uurme-

ting derhalve geen 0.03° zal bedragen, is de nauwkeurigheid zeker

0.03 X =—- .^ 300 10000

1) Zie Meded. N". 70, Ziltingsversl. Mei 1001.
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Er is een gedeelle \;iii hd \oliime (in de liuisjes Ehg^ en Ehij.^,

die een inwenditicn dianielei- iiel)l)en van 1.2 niiii.) dat niet in den

mantel is. Dat vdliinie bedraagt iets minder ilaii I (•m\ Voor de

teniperatnui- hiervan, die ge.sleld wordt, gelijic aan de teniperatnur

\an .1/, wiirdl eeiie (-(irreclie aangehraclil. Neenil niiMi, hij eene

meling in den eersten lioi /'7>,, aan dal in de temjieralnnr \an dat

gedeelte eene fVint is van 5°, dan wortil de tont in de gemiddelde

temperatnnr van het geheel 0.02'', en komt dns niet in aanmerking,

\()iiral wanneer men li('{l('id<l, dal het verschil in temperalniii' Insschcn

mantel en omgeving meestal kleiner is dan 5° en de gemaakte font

dns zeker kleiner zal zijn.

Hiernit volgt dat alleen in zeer ongnnstige gevallen de font in

1

hel resnllaat grooter dan -—— zon worden, en we wel mogen ver-
5UUU

waeliten dat in het algemeen de font dat bedrag niet zal oversehrijden.

Ter beoordeeling van den gang eener meting zijn in label IX (p. 407)

medegedeeld de \\aarneming.scijfers betreffende eene instelling \'Oor

de bepaling van de afwijking van de wet van Boyle van het mengsel

0.2 ()., met 0.8 CO.,. Kolom A geeft de aflezingen van de libel (zie

Meded. N°. 60, Zittingsversl. Juni 1900, p. 226), B de aflezingen van

den katlietometer.

De volumenometer w^as van te voren door Dr. C. Zakrzewski met

kwik geoalibreerd waardooi' bekend wai'en bij eenzelfde temperatnnr

de volumina van de bollen Eb^ en wel telkens tnssolien de middel-

ste strepen op de glazen schermpjes E,, benevens de doorsneden

Eh^, E/).,. Eh^, El)., Eh^. In den door mij gebruikten toestel kon het

kwik niet afgelezen worden als het stond in Eb^, daar hier tenge-

volge van een vroegere bewerking in de blaasvlam, de doorsnede

niet volkomen cylindrisch was. Gemeten was dan ook hier de som

van de iidiouden der aangrenzende twee bollen.

Ter controle hiervan en tevens ter bei)aling -\'an het volume van

Eb^ met hetgeen erboven ligt heb ik de verhouding der verschil-

lende volumina volumenometrisch met droge koolzuurvrije lucht

bepaald. Tot het in rekening brengen van de afwijking van de wet

van BoYLE heb ik gebruik kunnen maken van de mij welwillend

xerstrekte coëfficiënten van de reeks van KamerUngh Onnes :
')

,
^ Ba .

Ca ,^a, Ea Fa
pvA ^ ^^-1 + — + ^ +

<;
+ ^ +

Ti'A A A A A

die het gedrag ^an Inchl zooals dat aangegeven wordt door de

1) Meded. N». 71, Zittingsversl. Juni 1901.
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T ABEL IX.

A

Datum : 7 Fob. '03.

Tijd: 12.56.

Temp. bad : 20.07.

Kwikstand in CT- : Top .

.

Basis.

Streep 4 van Eff.^

)) 3 » •>

Manometer M : Top..-

Basis. . .

.

Temp. Ji : 15.6.

Barometer Bar.

:

Boven : Top

Basis

Onder: Top

Basis

Teinj). Biir. onder: 14.4

boven : 15.3

Onder : Basis

Top

Boven : Basis

Top

Manometer 31:

Temp. : 15.4.

Basis

Top

Kwikstand in M-

:

Streep 3

I) 4 .'

Basis

Top

Temp. l;al 20.08.

Tijd : 1 .22.

2.8

2.8

1 2

2.0

3.2

3.0

2 2

2.4

1.5

1.7

o o

1
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proeven van AM\(iAT, weergeven lol o\i 0.2°
„ nauwkeurig. De drie

eerste eoëlHieiënteu /.ijn xiKir 20'':

.1.1 = 1.0738

Ba = - 0.40495 X 10-'

Ca — 3.0178 X 10-"

Men xindi \(i(if de \ciliDiidint;- der vuluinina 1'^ en Y^ die niel

eenzelfde lioevecllieid gas l)ij dezelfde temperatuur gevuld zijn ttit

drnkkingen y<, en p.. l>ij eerste benadering:

K, vA Ba
• (1)

als />, en p.^ uilgedrukt ziju in atmosferen (O', 45' NB). Een tweede

benadering, waarbij di^ coëffieiënt C'a s'-ou optreden, is met het oog

op (Ie vereisclile nauwkeurigheid, niet noodig.

TABEL Xa. TABEL X/k

'
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liicriii, toiiiiiiiisic \\M de iiooniors hcMrcft, ^jj en ;), uilficdnikt zijnde

in atmoisrcrcii. Men viiidl uil de gegevens Vian Meded. N°. 71, Zit-

tingsversl. .Iiiui 11)01, p. 141 en 143:

Voor ziiiiislut':

Aa,„ = 1.074237

Ba,„ = — 0.74273 X 10-".

Voor koolzuur kan men gehruik maken \an de liicrna (e ver-

nielden direct aan tic waarneminu- ontleende waarde :

^:..

— 0.005675.

Deze waarden kunnen met voldoende nauwkcurigiieid ook voor

de gebezig-dc temp. (19.82) genomen worden. Men vindt dan gemak-

kelijk \oor de iiiengverlioiiding \an liet iieselionwde mengsel: 0.19942

(zuurstof in koolzuur).

§ 4. In den volumenometer is l)e])aald de samendrukliaarheid liij

gewone (li'ukkingen zooals aangege\'en is in Meded. No. 84, Zittiiigs-

versl. Maart 190;}, |i. 7.52, voor de mengsels met molecnlairgehalten

0.1994 en 0.3072 (O, in CO,), en tevens van hel zuivere CO^.

Hoewel dit laatste reeds gescliied is door Regnault '), Amagat '),

FrcHS '), Lkduc ') en laatstelijk door Chappuis ^), scheen het me \an

belang die bei)aling te doen met hetzelfde koolzuur en in denzelfden

toestel als voor de mengsels, om zoo wat betreft de vergelijking

\an het gedrag der mengsels met dat van zuivere koolzuur in zoo

gunstig mogelijke omstandigheden te zijji.

Tabel Xll geeft de onnnddellijk aan de waaruenungen oulleende

waarden voor liij elkander behoorende volumen, druk en ten)})eia-

Innr. De koloniuieu ^1, B, C' hebben betrekking op verschillende

instellingen bij eenzelftle hoeveelheid gas.

TABEL XÏI.

a. CO,.
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h. Mengsel met moleculairgelialto : ,(; ^ 0. lïlïU.

A
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Eii voor liet lucii-srl 0:2 hij 2().()()'

:^ — _ 0.003847.
o

,r
A

Kviulv iiK'ii iiii ilcii s|iaiiiiin,<i-scoëlT[iciL'nt (.uviniddcldoi tiiswheii 0^

eii 20") ilau was het f^ciii;ikkolijk voor de verselnlleiido gevallen

Aa„ te berekenen. Immers, indien men voor liet mengsel 0.3 iiij

t = 20.13 in de vergelijking :

Bi
jn-A = Aa +— (3)

VA

VA = 1 slolt, verkrijgt men :

1 + a^,. 20,13 = ^1,1 +7?,, ,

als a,, is de belroHendo si)anningseoëfT[iciënt.

Uit de twee betrekkingen tnsselien Aa en Ba is Aa te berekenen,

waarna uil de ii(>lrekking:

^^4 =vl.i„(l +0.0036625 «)') (4)

Aao gevonden wordt. Een bezwaai liiervan is gelegen iii de oir/.eker-

heid betredende (t^ voor de mengsels, en wel gaat eene fout in Op

20 maal vergroot over in /J.i„. Men kan dit ontgaan op de volgende

wijze

:

We zullen lijdelijk als normale temperatuur invoei'cn 20^, en

schrijxcu dan de vergtdijking van Kameklingh Onnes, \oor het gebied

van drukkiugcu waarmede wij ons hier bezighouden;

l>
V =z Vm^JAk -]

^
— (5)

Hierin beteekeneu T het werkelijk door het gas nigeuomen volume,

TiV.,, ''et normaalvoluuie l)ij 20^, (L w^ z. het volume hetwelk de be-

schouwde hoeveeliieid gas inneemt bij 20° en 1 atmosfeer.

Nu is

:

l 0.0036625
)

Ak = Ak,„ 1 H -^- (t—20)A,„

I

^ 1 _|.. 20 X 0.0036625
^

'
\

= ylA-,^S 1 + 0.0034125 (<— 20) (G)

Vei'gelijking met

:

pV=Vy ]Aa -\-^^-\ (7)

waarin Ka' is liet iiormaal\-olume liij O', aeel't de beti'ekl<iuii,'eii:

1) Ziü Mcdod. N'. 71, ZiltiiigiVfi.'^l. Juin 1'JUl, p. lil.
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\va;iriiit \ oliit

:

Ba Bk

(B)

Ge<i-cven is derlialve, dat voor liet inen"sel 0.3 liij 20.13°;

Bk = — 0.003493.

Uit (5) volgt uu, ;-= 20.13 eu F= V-y^ stelleml

:

1 + 0.13 a,.K =Ak-^ Bk.

Hieriu stelt n^^ \oor den spanniugscoëfficieut \nn liet uieugsel

(de gemiddelde tussclien 20° cu f), als de iiegiudiuk (bij 20°) 1 at-

mosfeer bedraagt. Uit deze twee betrekkingen- is Ar te berekenen,

waarbij op te uierkeu \'alt dat eene fout in «^a- nu verkleind over-

gaat in het resultaat. Uit ^1a' is dan Ak,^ met behulp van (6) te

vinden.

Zoo werd ^oor het beschouwde mengsel gevonden :

voor 20.13° : .4a = 1.0039G9 , Bk — — 0.003521.

Voor a.,K werd daartoe aangenomen : 0.003445 verkregen door

lineair naar .v te interpoleeren tussclien de waarde 0.003454 voor

COj berekend uit de gegevens van Chappuis, en (_le waarde 0.003423

voor ()., berekend uil die van Jolly. Verder volgt Ja..j, ^ i •'^'03524.

De \erschilleuile zoo gevonden waarden /.ijii \ereeuigd in Tabel XIII.

ï ABEL XIII.
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rt^, = O.ooöTo

a„, =: 0.00142

«, = 0.00065.

In lalx'l X I \ /.ijii (Ic liicniil horekeiide \\aaitlrn II, \ei

met (Ic ivau de wauriieiuiiin- direcl oiilleeiidc waarden W.

TABEL XIY.

ielekeii
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kromme is dan de gerecti fleerde poolkromme zelf, waardoor haar

eigenschappen gemakkelijker te bestudeeren en iierekeningen van

oppervlak en booglengte gemakkelijker uit te \oeren zijn; en dat

het mogelijk zal zijn na te gaan, op welke wijze de beschouwde

vaste poolkronane kan l)eschreven worden door andere kronmien,

waarvan insgelijks de rectitieerenden gegeven zijn (N". 3, 4). Bovendien

brengt het onderzoek dezer rectifleercnden in een bepaald geval

(N°. 12) terug tot twee soorten spiralen, reeds door Puiskux gevonden

naar aanleiding van hun tautochronisme voor krachten eveiu'edig met

den afstand (Journal de Liouville T. IX), maar waarvan door deze

theorie meer omtrent hun meetkundige eigenschappen te \'iu(len was.

In het \olgende de hoofdpunten mijner onderzoekingen zoo kort

mogelijk samenvattende, behoud ik mij voor, daai-op, indien het mij

mogelijk is, uitvoeriger terug te komen.

§ 1. Begrip der rectifieerende ; eenvoudüjüte (jeral.

1. Zij in een beweeglijk \lak een omerauderlijk systeem {2),

bestaande uit een rechte lijn AB (de as, fig. '\(i) en een kromme

lijn [F) gegeven. Het sj'Steem beweegt zich met de as AB als be-

weeglijke j)Oolkromme. Zij het. punt Q dezer as de momentane

pool, Q' de volgende, QP en Q' F' 1 AB. De elementairrotatie

ds om <2' worde zoo groot genomen, dat de rechte Q'F' na de

rotatie samen\alt met Q'F, gedacht als rechte van het onbeweeglijke

vlak; \er\olgens de rotatie om Q" zoo dat Q"F" samenvalt met

Q"F' enz. Dan beschrijft het punt Q een kromme (/) (fig. '\h), de

reeks polen in het onbeweeglijke vlak, dus de vaste poolkronnue,

of de enveloppe van ile as AB in het oul)eweeglijke vlak.

Wij noemen {F) de rectifieerende van (/") ; (ƒ ) zelf i,s dan de

(/erectijieerde ten opziclite van [F).

Daar QF en Q' P' twee opeenvolgende normalen der kr(iunne(/')

zijn, die elkaar in /' snijden, is P het krounuingsmiddelpunt van (ƒ).

Neemt men in het systeem (.S) de as AB als ,r-as en een rechte

OY loodreciit daaroj) als y-as aan, dan ziet nioii door deu aard

van het ontslaan der kronnne (ƒ) omni(kleliijk in ;

fi) dat de abscissen ./• van {F) de booglengten en (k; ordinaten i/

de krommiiigsstralen van (ƒ) zijn, zoodat de recliliecreiidc tegelijker-

tijd is de kronnne, die deu krounningsstraai o als fuuclie van (k'ii

boog .V voorstelt;

II) dal de eiementairrolatic van hel systeem i^}, of tle contingen-

• I 1 ... dx
tiehoek van (/), is df = •—

;

i/
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e) (i;it (Ie liaaii x'aii lid |)ii)il /', veriiiulerlijk langs (ƒ'), iii lirl

oiihewei'glijke vlak is de e\ülute van (ƒ), waarvan de booglengte

gevonden wordt op de ordinaat van {F);

d) dat de haan van een willekcnrig standvastig |Minl (' van AB
is een der evolventen \aii (/'), nilgaandc van dal \n\\\\ van (/'), dat

als pool in het onheweeglijke vlak onislaat wanneci' (^ in (' is;

I') dat de inhoud der lignur, begrepen liisschen de gcrcetifieerde

(/"), haar evoliile (/*) en twee harer kronnningssti'alen, de helft is

van den inhoud dei- figuur lussclion (/''), de as All i'ii de twee eor-

respdiulcercndc oi'diualen.

2. liechfi' n/.s- i-t'ctijici'i'i'iK/c. Zij de i-cctilieei'eiule de reehle AJ>

(lig. 2) en tle bexveging ge\t)nlei'd lol de pool (J, kronuuingsnuddel-

pnnt van {/') I'. De volgende beweging is een elenientairrotatie

de^ /^F'Q' P oi /iQPQ' om Q'
. Laat men uit Q en Q' lood-

lijnen QV an Q' V' neer op AB, dan zullen hij de limiet de punten

V en il' liggen op den eirkel, die o|) ]*(l als middellijn beschreven

kan v\ orden. Al/oo is ^ Q 1 7/ = ^ QFQ', dus ook zl ^^Q' V' =
/ PQ' F' , de elementairrotatie. Daar verder /^ Q' VA reeht is,

komt door de systeemrotatie om Q' het luuit T' in I", als punt

\au het onbeweeglijk vlak gedacht. Hetzelfde geldt voor de

volgende rotaties. Alzoo is de (veranderlijke) projectie V xan Q op

AB in hel onbeweeglijke vlak een stand\-astig pujit. Daar boven-

dien de hoek VQA (hoek van de raakliju der gerectifieerde met

den voerslraal uit 1') constant blijft, is de gerectifieerde een Iikju-

ri/hiin'sche spiraal niet V ah pool.

De l)aan \an de pool der logarithuüsehe spiraal in het beweeg-

lijke .sjsicem is de rechte AB. Als dus eeu logarithmische spiraal

rolt over een harer raaklijnen, beschrijft haar pool eeu rechte lijn.

De plaats van de pool iu het beweeglijke systeem Avordt gevonden

voor iedci' oogenblik^ door het bijbehoorende momentaancentrum Q
dor beweging op de rechte {F) te projecteeren. — Het gedeelte QA
der ,ï-as correspondeert met den boog der logarithmische spiraal, die,

lot de pool naderend, zich in oneindig veel windingen om deze

heenlegt; het punt A der x--Aa is langs dezen boog onbereikbaar;

^^.1 is de limiet der booglengte van Q afgemeten- naar de pool toe.

De gedaante der logarithmische spiraal hangt uitsluitend af van

één gegeven : don hoek der rechte {F) met de ,i"-as.

Als bijzonder geval hebben wij de rechte evenwijdig aan de ,i"-as

als rectifieerende; de gerectifieerde wordt een cirkel (logarithmische

spiraal waai'bij hoek tussclien voerstraal en raaklijn recht is; de

pool der spiraal wordt hel middeli)unl van den cirkel).
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§ 2. Bewegende en verander/ijke rectijieerenden.

3. Als twee kroimiieii (/) en (/') osculeerend zijn in een i)nnt.

Q, en men laat de evolnte [p') der laatste niUen langs de evolute

{[)) der eerste, zal ile kroninie (/'), die in rnst blijft, de enveloppe

zijn der be\\egende kromme (/'), in alle punten oseuleerend door haar

beschre\-en ; liet raakpunt Q, dat zich langs de bewegende kromme
(/'') zelf \erplaatst, i)eschrijft de \'aste kromme (ƒ).

Nemen we \'au (/') en (/') de rectitieerenden {F) en {F') (Fig. 3),

dan moeten \oor de eerste voorwaarde (osculeereii in Q) de x-assen

dezer rectifieerenden samenvallen en de beide rectitieerenden elkaar

in P, loodrecht boven Q, snijden. De volgende ordinaat (krom-

mingsstraal van {f')) P\Q\ van {F') is gelijk aan de ordinaat

(krommingsslraal van (/) ) P^Qi van {F). Voor het samenvallen

dezer krommingsstralen is een \erscliuiving Aan het systeem der

rectifieerende [F') over een afstand Q\(li noodig.

Alzoo correspondeert het bovengenoemde osculeerende beschrijven

xsai een kromme (ƒ) door een andere kromme (/'') met het beschrij-

ven van haar rectifieerende {F) door de rectifieerende {F') door

parallele verschuiving van [F') evenwijdig met de x-as ; het op [F')

veranderlijk snijpunt P beschrijft de kromme [h). De grootte van

de elementair-verschuiving Q\Q^ = dx— dx' wordt bepaald door

het verschil der abscis-elenienten dv en dx', die bij de toename van

de samenvallende ordinaat y tot de \olgende ordinaat i/ -\- dy in

beide krommen behooren.

4. Wanneer de rectifieerende f i*"') de rectifieerende (i") niet snijdt,

maar raakt, heeft de gerectifieerde (ƒ') ook den volgenden kroni-

raingsstraal met (/) gemeen, d. i. zij raakt (/') in 4-pnntig contact.

Laat men dus {F) omhullend beschrij\^en door de rectifieerende {F'),

die daarbij niet alleen van stand maar ook volgens een bepaalde

wet van gedaante verandert, dan correspondeert dit met het beschrijven

in 4-puntige raking \aii de gerectiiieerde (/) door de veranderlijke

en bewegende gerectifieerde (/').

De evolute van (/) wordt door de veranderlijke en bewegende
evolute van (/"') osculeerend beschreven ; de evolute van de evolule

van (ƒ) door die \an (ƒ') in 2-puntig contact omhuld.

5. Ia het bijzonder kan eeii willekeurige rectifieerende snijdend

beschreven worden door een rechte van constante ricliling, of rakend

door een rechte van veranderlijke richting; d. i. (2) iedere kromme
in drie-puntig contacl door een constante logarithmische spiraal, of in
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viei'-|iinili;: i-ipiilacl iloor immi \"''i'aii(li'rlijl<c lniiarilhiiiisclu' spiiaal.

Wonll lil' i-ccliir \an coiisiaiilt' ricliliiiu' cxciiw ijdi.i;' mh'I <Ii' x-as,

(laii \\ni-(li (|c dscmIcitcikIc spifaal krouiiiiiiiLiscirki'l idic <'\('ii\\cl

ü'odiirciKlc lic lic\\('<)-iiiji- nii'l \aii coiislaiili' lirdollc lilijrii. AMiis

wiinll l:rl iisciiIccri'iKlc lii'sclirijxcii \au ecu l<r(miiiic (

/') (l(Kir ccii

vei-amlcrlijkcii cirkel, waai'xaii liel iiii(l(li'i|iuiil haar cvohilc doorlooiit,

een liij/.oiider acval \aii hel (isciileerenil hesclirij\eii (]()oi' een eonshxnte

l()<>arilhinisehe spiraal, waaivan de |i(i(il II' (iie|iaald volgens^ 2) een

licpaaldc ki-oiiiiHc dn(M-l(in|il. die wij een sr/n'cri' i'i-alnli' \aii {/)

znileii nncnicn nnidal /,ij oiilstaal dooi- <le snijdinti' der o|i(>eiiv(il^-ende

reelUen, die mei de i)|ieen\()l,üende raaklijiieii van (/') ecu eiinslanten

selieeven hoek luakeii). Door \-eranderiiiLi \aii den seliee\cn hoek

krijii'l iiii'ii liij iMMi/clldc kniinnie
( /'i een oneindiji aaiilal de/.er schee\'e

e\'olulen. Daarleficuoxer is er sleelils een eidcek' poolliaan der

\erandeiiiik(^ ionarilhiinsche spii'aal in 4-pnn(ig- eontaet ; ile |iool I

d(>y,er sjiiraal wordl bij iedei'(>n sland \an het sysfceni ii'evondeii

(l(i(ir lii'l lii'scliiijv i'iide piiiil (j \an •/'' op de raaklijn der reelili-

eereiidi' in /' ic piiijecleeren r>). \ an de sehceve evolnten, ot

poolhanen «Ier loiiarillinusclie spiralen in 3-pnntig- eontaet, en van

die dei- spiraal in 4-punli,n conlaet. willen wij raaklijn en krom-

mingsstraal liepalen (7, H). Daaraan moeien voorafgaan eenige

ondery.oekingiMi omlrciil de liewcgiiig der verliiiidingslijn (l T (li).

(). ()m hel rcinlacl|Minl ') \an de reehie <} T (lig. 4) Ie hepalen,

mi'rkeii \\
i.i

op. dal ile lieweging <le/,er reclile als on\eranderlijiv

systeem l)e|)aald is dooi- de lieweging van het pnnt Q, dat hel be-

sehrijxende pnnl \ an /i volgt, <bis een vei'plaatsing heeft = (/.r kmgs

S(^. en de voorwaarde, dal (^V i. Sl\ raaklijn aan (F), moet blijven.

\ oor hel laalsie is i dig, dal de i-olalie van ^,> T gelijk /.ij aan die

\aii Si', wij moeien dus eersl de bewegijig \-an ,87'' bepalen (onver-

anderlijk svsleem, liepaald <loor de beweging van /-"als besehrijvcnd

pnnl der evoluh» van (
/') (1 <-•) ) en de raking aan (/'')). De beweging

van SP resnlleei-l uil Iwce rolalies: de systeenu-olalie r/f = - om
.'/

ij^, en de rolalie '/^' \ an den krommingssiraal jl/Pom het kronnnings-

middelpunl .)/ iler i-eclitieerende (/''), waardooi' -de raaklijn ,S7' in

haar volgenden slaml koml. Ilei momenlaanceniriim der resnlteerende

beweuing van SI' ligi dus op .1/^,^. Daar bovendien P als gevolg

dezer icsnlleerende beweging hel boogelement der evolnte van (/')

moei <lo(.rloopen. d.i. een vei'plaalsing r/y i .U^^ moet ondergaan, moet

hel momenlaanceniriim ook liggen u\) J'lll'<^ en is dns het snij|)nnt

1) Snijpunt der rccJÉlc (j \' iiicl haai' vuliicndcii <laiid.
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l" \;iii .1/'^' iiii'l /'/. Dl' idlalic \;ni >/' nm dil puiil is X *le

rotatie om IJ. tl.i. r- , , X ''*•

Dezelt'ilo rotatie moet mi liet omeiaiiderlijk Msteem (^ I'iiitx'oeren

om zijn oiiltekeiid iiiomeiitaanceiitnim A', terwijl (J zieli veri)laatHt

langs AtJ over een atslaiul = f/.r :^// r/f . Uit het laatste volgt, dat

liet onliekeude momeiilaaiH-eiitriim A (ip Ijl' moet liggen, \\aarliij

dan AV^ X -^ X '/f = .'/ ''f Hieriiif xolgt

:

XQ __ l'M _ l'M

Het eonlaeliimit // \au '^I' \iiidl men iiiernil dooi- A /i i '^ I' te

trekken, en daar ook /''Ti ^> T. \vordt de bovenstaande exenrediglieid

Rq _ FM
'VQ ~ Zü7'

Dit is dus de \ergelijkiiig, die de plaats \an hel contaelpunt A'

(»p (J I

' bepaalt.

7. Poolhaan
( I") (At lixiriritlniilsrhc spimal in r/crjyiintn/ coiifurf.

Il) RiKillIjv. Brengen wij een cirkel (,V) door I', Ten (^ (lig. 4),

dan kunnen wij dezen cirkel beschouwen als een gelijkvormig ver-

anderlijk systeem, waarxan het |)iiiit /' een beweging </>/ Ji Sfjen Q
een beweging (l.r langs SQ heeft. Het middelpunt der snelheden van

deze beweging is f", omdat ^ VPF = / ]^(2(/ en VP: VQ=^(li/.d.r.

Daar dit middelpunt der snelheden op cirkel (X) zelf ligt, is het

tevens een der contaclpunlen van cirkel (
A'

). Hel punt 1' heeft

zich in 't algemeen verplaatst langs den cirkel in tweeden stand

:

de raaklijnen van beide standen in T" \erscliilleii oneindig weinig:

alzoo is de raaklijn aan de poolhaan (1') de raaklijii II' aan

cirkel (A'; in T".

/)] KriiiiuiiiiKissti'iiiil. Om het krommingsmiddelpnnt der poolbaaii

(I') te \iiiden, zoeken wij het snijpunt \aii twee opeemolgende nor-

malen A' I' dezer poolbaan. Daarvoor lieschouweii wij li V.\(J. Het

hoekpunt Q verplaatst zich in de richting Q(J' , het hoekpunt 1' vol-

gens de raaklijn W'. het hoekpunt A'' (als punt van het gelijkvormig

systeem! A')) in de richting A'A'', als/ VXN'^/ VQQ' Men overtuigt

zich gemakkelijk, dat deze drie richtingen in één |tunl samenkomen.

Alzoo beweegt zich de driehoek perspectivisch ; de coiilact|iniileii der

zijden lii;gen tbis in een rechte. Hel conlactpuiii \au A'^^ i normaal

der kromme
(

/')
i is /'

i kromuiinusiuid(lelj)unt van i/j): het contact-
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piiiil van QV is R (6). Pan \iii(!t nirn liot coiitaotpunt van F7V,

ni. a. \v. het gczoclito U'i'oniniintisnii(l(lcl|)uiil .1/^. van ( ^'), als .siii,i])uiit

van .Vr met PR.

8. Poollxiiiii (II' <li'i' stiiiKlrastlijc /(i</:(r/fhiiiisc/ii' spiraal in dric-

jnDituj contact.

a). Ranhlija. De rectilieeronde der logaritlimisehe spiraal /ij N,,- /'

(fig. 5), pool ir. — Daar ^ P-St» Q sland\'aslig blijft, vormt de drielioek

PWQ gcdnrende de geheele beweging een gelijkvormig, veranderlijk

systeem. Van dit systeem is V, de pool der spiraal in 4-pnnlig con-

tact (7), het niiddel|nint der snelheden, omdat /VPP' = /_^VQQ'

en VI*: VQ = dy: dr. Hel iioeki>unt TF van A PT^Q beweegt zich

(ins zoo, dal /' V'WW' = / VPP'. Daar ]\ W, V, Q op een cirkel

liggen, ziel mcüi gemakkelijk, dat ITIT' in het verlengde valt van

QW. Q\V is ilus de raaklijn aan de poolbaan (TF).

/)). Kroiriitiiii(i.'<.-<lr(iiil. Om het krommingsmiddelpiiiit der poolbaan

( II') te vinden, moeien wij hel contactpunt zoeken van de normaal

PW der poolbaan, d.i., als wij deze rechte weer als rechte van het

gelijkvormig verandoi-lijk systeem QWP beschouwen, dat i)unl van

l'W, waarvan de beweging gericht is volgens PW zelf. Men vindt

(lil punt door uit liet middel[uuit \an .snelheden V FJ/^ zoo te trek-

ken, dat /^VMwSw =/VPP', of ^ ri/j„ P= supplement van

/ VPP' = ^ VfP. Dus liggen /, i/„. , F, P op een cirkel, en daar

/IVP recht is, is ook /IMu-P recht. Dus vindt men het verlangde

krommingsmiddelpunl .!/„ dooi QV i S-P Ie verlengen tot zij Pf

in / snijdt en uit / een loodiijii LM,, op >S,„P neer te laten.

§ IJ. /\i'(/('/.^ii('(l('ii (Ij) liaitf a.'ist'v. a/.^- rtTtijieerenden.

9. Als hulpmiddel bij de behandeling der kegelsneden als recti-

tieerenden beschouwen wij eerst de rechte J^X (fig. 6), waar\'an P
bij de systeembeweging van (i;) de evohilo van (ƒ) doorloopt, terwijl

A'' een standvastig inint der ,r-as is, en bepalen haar contact[)unt.

De rechte PX, waar\aii de beweging bepaald is door de bewe-

ging van /' <'ii .V (
/' bt'scinijft de evolute, iV een der evolventen

van (ƒ)(!)), kan beschouwd worden als een gelijkvormig systeem; het

punt P heeft een beweging = di/ i AX; het puni JX, als gevolg van

de systeemrotatie = de om Q, een beweging = QN X '^^^ insgelijks

i/liV. Het gezochle contactpunt 7' ligt dus op PN 'wo, dat

TP^ dj .

TN QNXdi'
(U TF y dl/ dl/ „r 1 ^T^

Nu is r/g — —(1), dns—- — ^ • ; y~ = rJ,nh men (^1 i
y IN QN dx d.r.
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vaaklijn SP verlengt UM m de yiiijdiug / met PI // x-as. Alzoo

TF PI
TN QN

D. w. z. het gezochte contactpiml T is het jmiit. waar PX ge-

sneden wordt door QV.

10. Ellips op ('CU linrer assen als /•ect.ijieereii.dii. — Neni(>n wij

\oor het standvastig punt ^V der .oas (9) het middelpunt O der

ellips (tig. 7), dan zijn de bewegingen van O en P respectievelijk

— f?.» — .( d.v

() O. (Ie ^ .1' as ^ ,v en tli/; de verhouduig is, zooals de
i/

'

"

'J (l-H

a'
middelpnntsvergelijking der ellips leert, constant = —

. Het eontact-
((

punt der rechte OP blijft dus gedurende de geheele beweging een

vast punt; dit contactpunt is liet punt R, waar OP gesneden wordt

door QV (9); dus blijft dit snijpunt R gedurende de geheele bewe-

ging een vast punt. De verhouding der bewegingen van O en /" is

RO: RP, alzoo RO: RP = a' : h\

Om, gebruik makende van dit ^aste punt R, den aard der gerec-

titieerde te vinden, bepaalt men ^) de punten \an PQ als gelijk-

vornng systeem, die zich loodrecht op hun voerstraal uit R bewegen;

deze punten T blijken bij de ellips beftaaidxxar en zoo gelegen dat

FT b

TQ
constant; zij i)eschrijven een cirkel met A^ als middelpunt. Verlengt

men R1' lot zij de .r-as in U en de ;y-as in Y snijdt, dan blijven

ook T(J en UV gedurende de geheele beweging constant. Uit een

en ander volgt, dat de gerecti lieerde een c^ji- of hypocijcloidc is met

R als middelpunt; T beschrijft den basiscirkel.

11. Om de grootte der stralen RT en ^ TU (lig. 7) in de halve

assen a en h der ellips uitgedrukt te vinden, onderstellen wij de

iiguur in den stand, waarbij R in hel verlengde der kleine as is

gekomen, en gebruiken daarbij de boven gegeven verhoudingen

RP b' FT b ^

--—
- = — en ——=:-. Zoniler moeite \iiidl men dan \iior ileii siraal

RO a' IQ a

van den rollenden cirkel

ab

^ ± — ; hun afstand tot R blijft gedurende de geheele beweging

7' T U
' - ' 2 (« + b)

en voor den straal \an den vasten

1) Wij geven liier korlhoidsluilvc alleen de resultaten.
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ah''

R — KT :=--

«-• — Ir

R h E h
en

2,- ,/ _ /, R ^ 2r ,1

\ (lor II T= h (c'irkelj Wdidl // = x , tic .^crcrlilit'tM'di' iH'ii excIdhIl'.

12. //i//ii'r/iiH>/ iiji ('III liiin'r nsseii dis n'ctJjh'i'ri'iiih'. Neiucii wij

i)i de cerslf plaiits do reöt'lc as alt? as dei- luiiicii ((in'. 8). Evenals in

10 blijkt, dal hel snij]innl /' \an Ol' vw ^^^
1' gedurende de gelicele

h'O II''

lieweu'ing een shuKhastiii |iiuit is. waarbij -—-= — — (2<M'n 2/- reëele
RI />-

en imaginaire as der ln'i)erbool). Het piiul '/' (10) is hier unbeslaaii-

baar; in plaats daarvan beschomven wij de constante driepnntige

logarithniische spiraal, wier icctifieerende II'P evenwijdig is niet

een der asvniplnlni der hvperbddl.

Prqjecteeren wij /i* en IT (pool der logai'itlimische spiraal) beide

op /'Q. dan volgt uil de vergvlijkiiig /'H: RO = Ir : <i\ dut i\q

l>'

verhondinü der projecties \an /'/' en R(f üelijk is aan —, en uit

a'

den rechllioekigeii driehoek PW'Q, waai'in PW: WQ ^ h -. a, dat

de verhonding der projecties \ au PW en WQ eveneens ^ h'^-.a".

Alzüü vallen de projecties van R en II' samen in L. De raaklijn

WQ der j)ü()lbaan {W) (8) maakt dus een constanten hoek IT' 117^

= /' WQO niel den \-oerstraal //II'; de poolbaan ( IT) is dus een

logarithmische spiraal van dezelfde geilaanie als de constante beschrij-

vende logarithniische spiraal {WP). D. i. de kromme (/') wordt

beschrexen dooi' een constanie logai'ithmische S|)iraal, die zich in

drii'puntig contacl met /.icli /elf y.oo beweegt, dal liaar pool een

gelijke logarithniische sjiiraal niel tegengestelde kromining beschrijft.

Dezelfde beschouwingen gaan, met wijziging der llgniir, woordelijk

door voor de ri\|)erbool o|) de imaginaire as als as der bogen.

\ au de \-erdere meelkundige tieschouw iiigeii, waartoe de beide

soorten spiralen, wier recti lieerenden hyperbolen zijn, aanleiding

geven, vernielden wij hier alloen nog, dat de bei'do soorten spiralen

eikaars evoluten zijn, en dat beide asvmptolisch naderen tot logarith-

niische spiralen \aii bepaalden stand, waarmee ze in het oneindige

viervoudige raking hebben (rectilieerendeu de asvmploleu der hy-

perbool).

13. Piiiiilioi'l IIji lil' lis iils i-fcüjieerendi'. l>ij de parabool (tig. 'J)
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valt hot middelpunt O in liet nncindiüo; i\Q hesolionwinfien omtrent

het punt R op dit middelpunt gebaseerd vervallen. He[)a;ilt men den

krommingsstraal der evolnte als bijzonder geval eener poolbaan van

een o-puntige logarithmische spiraal (8) door (^Tiraaklijn PF te

trekken, dan blijkt volgens de eigenseliappen der paral)ool, dat deze

krommingsstraal constant = y> is, parameter der paraiiool, omdat P/
de lengte der subnormaal voorstelt. De evolute is dus een cirkel en

de gerectifieerde (/) een cirkelevolvente. — Het punt R (contactpunt

van Q V) A-alt hier samen met T, omdat 1 een standvastig punt van

QV is. Het ligt dus ook hier op de rechte {PI), die / met het

middelpunt der parabool verbindt.

14. TautoclLrüiiiüiiit'. De voorwaarde, dat een beweging langs een

gegeven kromme tautochroon zij, is dat de tangejdiaalcomponente der

kracht evenredig zij met den boogafstand van het bewegende punt

tot een punt dei- kromme ; in dat geval toch geschiedt de beweging

als een enkelvoudige slingerbeweging.

Bij de krommen wier rectitieerenden middelpuntskegelsneden zijn

(10, 12), waarbij de kraclit ondersteld wordt te werken uit het vaste

punt R, is (fig. 7, 8) Rf^ evenredig met Q(> in de verhouding

Jrf \
'

' '\

— 10 ). Opdat dus de beweging langs die krommen tautochroon zij

met O als centrum, moet de tangentiaalcomponente der kracht

evenredig zijn met RL, de kracht zelf (gericht langs RQ) dus

evenredig met RQ, d. i. met den afstand. Voor een kracht, uit het

middelpunt R werkende evenredig met den afstand, zijn dus beide

krommen tautochroon. Maar het centrum van tantochronisme O is

langs de kromme te bereiken alleen in de gevallen van cirkel,

ellips of hyperbool (.i'-as imaginair) als rectitieerenden ; alleen cycloïde,

epi- en hy])oc\cloïde en de spiraal der 2e soort (rectifieerende een

hyperbool op de imaginaire as) zijn dus in werkelijkheid tautochroon;

bij de spiraal der eerste soort ligt het centrum van tantochronisme

niet op de kromme, bij de cirkelevolvente ligt het 0[) oueindigen

afstand. Voor de epicycloïde moet de kracht afstootend werken ; voor

de hypocycloïde en de spiraal der tweede soort aantrekkend.

Bij de cycloïde ligt het punt R op oneindigeu afstand ; de kracht

A\ordt constant en gericht \olgens de raaklijn in een keerpunt.
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Wiskunde. ritlreksel uil lici st'lii'iJNon \aii (kii Hen- \". Wii.i.ioT,

zie p. 2l><S.

Diins s(Mi Ix'l ()u\ rjiye, iiililiilt' ; „'Hirorie, |)ropriétés, roi-inules de

Iransforinalidii ft iiitMlKMles (révahialion des iiitéiii-ales déliiiies" Bikkens

1)1'. Haan se base jtour étaltlir les fbniiides générales (143, 144, 145,

14(i) de la page 134, sur mie iiilégrale délinie discoiitimie dont la

valeiir est établie plus loin (Partie 111, Métliode 9 No. 16) a la page 333.

s

- pour /) > 7

d.v Jt

iv (p,v) co-'< {qx) — ^ — pourp = (j (1)

O o pour p <^ q

la \aleur au poiut de discuniiiiuité p = ([ élaiit la nioyeuue des

valeurs ext reines.

Mais il rejiorle ce résultal a ia page 133 sous la foniie

:

o

J
(lx 7t

sin rx cos qx — = — pour q <^ r

" (• jwtir q ^ r

en sorte (|ue, dans la suile de sa (It'duclioii, Ie lenne eorresp(_)ndant.

a (I = I' se IrcMiNc coinjiorler uiie \aleur ddulile de sa \aleur réelle

et que les loruiules générales de la page 134 sont a rectifier dans

ee sens aiiisi (pie les a|iplieati()iis.

Notannnenl a la j)age ()39, formule 1900, on Irouve

f
sin X cos ax

dx
1— 2 p cos X -^fp^ X 2p Z ^'" ~

2 1=^

alors (lue la \al<'ur exacte de cette integrale est

„o-l
_(_ pn J^ j,n+\ ^ pn+'i -j-

4^
1+P
l-p

Va\ elirt, L'11 l\''ri'i\anl, apivs iiinliij)liraliuii }»ar />

ƒ
jy sin X oosax n l+p

dx = — »"
A t^

1 — 2 p cos X +ƒ' '' 4' \—p

il sulTit de dé\-elo|iper Ie premier facteur de la fonction a intégrer

psinx -?./.,= ^ y)'' sin kx
A - 2 p cos x-\- p^ t^i

puur iciiouxcr a Taide de rintégrale (1) Ie développement du second

membre de réqualioii:
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^^ + /'"+ + l>"+- +4^ 1-p 2l.

C'est olunrhaiit a niettre sous forme d'intégmie cléfinie Ie terme

général de la stn'ie de Lambkht modilic [)ar Clausex :

co

\-\-x'' „ 4 rsin (( ('OS [i'. \-l) (I. l/a

,v"'

.-rjl1 +.);" .T.y 1 — 2.«« cos a-{-x-" ((

o

que j'ai apeivu cette erreur.

La reclification de\rail iialurellement s'éfendre a tout Ie X". 12

de la methode 41, dout fait partie l'intégTale précitée, et a toute

autre application des formules générales de Ia page 134.

Dit schrijven ^vas in iianden gesteld xan den Heer .1. C. Kluyver,

die daaromtrent het volgende mededeelde:

De opmerkingen van den Heer Wili.iot zijn o\er het algemeen

juist. In het Exposé de la Theorie etc. \'an Biekens de Haan staat

werkelijk l.lz. G39

sm X

f-^ 1— Zp cos .V -\-p

(I

cos ax
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Yddi' (Ie Boekerij worden aiinpehodcn doof don lieer A. F. IIoi.i.kman:

I". ,1 Li'criHti'l' (Irr iniorj/ttiusrhc ( 7/ii///r" ,
2(' drnU on 2" liot Acade-

niisrli Pi-oefsclirift van den Hoor .). 1'. van I^oon : i,
Kciü.i/n iniinr-

iieniiiu/fn over Benzidine-oinzcllimi."

De vergadering woi-dl ^osiolon.

(8 October 1903).



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSGILVrrEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAX DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 31 October 1903.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande B.vkhutzen.

Secretaiis: de Heer J. D. van der Waals.

I IsT H o TT JD-

Tngeküraen stukken, p. 428.

Verslag van den Heer J. C. SciiorxK over zijne onderzoekingen aan 's Lands riantentuin te

Buitcnzorg", p. 429.

Verslag van de Heeren J. C. Klivver en W. Kaptf.tk over eene vi-rhandcling van den

Heer K. Bes: „La dépendance ou Tindépendance d'iui système d'e'qnations algébriques", p. 431.

J, C. Klutver: „Reeksen afgeleid uit de reeks 2' '-",
P- 432.

r. \. F. C. Went. Aanbidding' eener verhandeling, getiteld : „KruUoten eii versteende vruchten

van de Cacao in Suriname", p. 439.

J. D. VAN DER Waals: „Het evenwicht van reu vast licli;i;im met een fluïde phase, vour-

nainelijk in de nabijheid vaa den kritischen t.oi'stand', p 439.

G. GuiJXS: „Over den Ascusvorm van Aspergillus fumigatus Freseniiis". (Aangeboden door den

lieer F. A. F. C. WentJ p. 454.

W. v.\N Bemmeles: „Het krachtsveld van de dagelijksche schommeling der m;i:;netische

stnriugskracht". (Aangeboden door den Heer J. P. vas der Stok), p. 456.

.1. U. BosxE.MA: „Een stuk kalksteen der eeratopyge-zonen uit het Nederlandsche diluvium".

(Aangeboden door den Heer K. Martin), p. 462.

J. 1'. Kienen : „Over het kritisch mengpunt van twee vloeistoffen". (Aangeboden door den

lieer J. D. v.iN der Waals), p. 468.

II.\NS Str.uil: „Die Rückbildung der Uterussehleimhaut nach dem Wurf bciTaisius svectrum".

(A:ingcboden door den Heer A. A. W. Hibreciit), p. 473.

G. A. VAN Ri.jnberk: „Over het in ccntripetale richting afsterven van sensibele huidgebiiden".

(Aangeboden door den Heer C. Winkler), p. 475.

C. WiNKLER en G. A van Kijnberk : „Over functie en bouw van het rompdermatoom" (IV;, p. 477.

R. O. Herzog: „Over de werking van Einulsine", (.\angeboden door den Heer !'. A.PEiiEL-

ihring), p. 486.

J. J. van Laau: „Over de gedaante van het realizeerbure gedeelte der smeltli'n bij binaire

mengsels van isomorphe stoffen" (2e mtdedeeling). (Aangeboden door den lieer BAUiiris

Uoozeboom), p. 494. (Met een plaat).

C Sanders: „Bijdragen tot de astronomische plaatsbepaling op de Westkust van Alrika.'ll,'
.

(Aangeboden duor den Heer E. F. van de Sande Bakihy/.en^, p. 509.

J. E. \'ER.sciiArFEi.T: „Bijdrage tot de kennis van het ivlak van van i>er Waals. VlII. Het

i-ilak in de nabijheid van een binair mengsel dat zich als oen enkelvoudige stof gedraagt".

'Aal geboden door den Heer H. 1\a.merlingii Onnes), p. 5?3 (Met één plaat).

W. H. Keesoi: „Isotbernnn van mengsels van zuurstof en koolzuur. III. Over het bepalen

van isotheruien tussciien 60 en 140 atmoslèren, en tnsschen — 15' en -J-^O^ C", p. 533. —
IV. „Isotherinen van zuiver koolzuur tnsschen 25° en 60" en tnsschen 60 en 140 atmosferen''

p. 5»4. — V. ..Tfothermcn van mengsels met de molcculairgehalten 0.1047 e;i 0.1996 !ian zuur-

stof en liet vergelijken van deze met die van zuiver kuol/.nui". (Aangeboden door den Heer

H. Kamerlinoii Onnes), ji. 556. (Met één plaat).

A:inb>fding van l-oekg"schenkcn, p. 567.

2>

Verslagen dcï Al'deeling iNaluurk. UI. Xll. A". l'JÜ3/4.
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InsoUomcii /.ijii:p

'/. Beric-iil van den lieer Hiiskkciit dat hij vcHiiMclcrd is de ver-

<>,adenng bij Ie wonen en van den lieer .1. Zeeman, dal hij voor-

loopig door ongestekiheid \erhindcrd is Ier vergadering te komen.

h. Schi'ij\(Mi \an (h> Kais. Akademie der Wissenscliaftcn in Wien

inhoudende veiv.oek om adhacsie aan een voorstel tot wijziging der

slaluten van de Associatie der Akadeinies. De Voorzitter licht liet

vooi'stel toe, dal lieddelt \(iin-laan zoowel den \ ice-piesident als den

president der ijiternatiouale Associatie te doen benoemen door de

het Voorzittcrscha)) waarnemende Akademie. Bij de tegenwoordige

regeling is het mogelijk dat liet viec-presidium gednrende geriiinien

lijd oiixcrvidd moei blijven. ()|i xoorstel van den Voorzitter beslnit de

\ ergaderinu' hare adhaesie te schenken aan de voorgestelde wijziging.

c. Afdruk \an een door den Nederlandschen bond van Horloge-

makers aan den ^linisler \an lüimenlandsche Zaken gezonden adres

<Mu inx'oering \an een i^elijke tijdsltepaling voor geheel Nederland

en om lietere bekendmaking van den jnisten tijd in verschillende

plaatsen. Hoewel de Voorzitter deze zaak om verschillende redenen

van groot u;ewicht achl, meent hij haar in dit stadium niet bij de

Atdeeling aaidiangig te moeten maken. Hij stelt daarom \()or de

circnlaire voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten.

(l. Uitnoodiging \an de Schlesische Gesellschaft für Aaterlandische

('ultur te Breslan tot bijwoning van de herdenking van haar JOO-jarig

bestaan op 17 December a.s. Daar geen der aanwezige leden zich

aanbiedt de Akademie te vertegenwoordigen, wordt besloten de uit-

noodiging met een brief van gelukwensch te beantwoorden.

e. Circulaire van den Heer ANOKiis () architorena te Manilla inhou-

dende \erzoek om opgave van de namen van beroemde mannen
waai'dig om oj)genomen te \\(ir(len in een door hem te vervaardigen

symbool van de eenheid dei- uienschelijke samenwerking. De Ver-

gadering \'erklaart zich op \oorslel \an den Voorzitter incompetent

de haar oi)gedragen laak te aanvaarden,

/'. Schi'ijxen van tien lleei' .1.
(

'. SciiorTK, ter begeleiding van een

rai)[)ort o\er zijn \erbiijf aan 's Lauds Plantentuin Ie Builenzorg.

Het rap|iort dat opgenomen /.al woi-ileii in het verslag der vergade-

riuu' luidt als \-olot :
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Plantenkunde. — Ver^la^' van ih oiiderzoekinsicn van Dr. .1. (!.

ScHOiTE, geduieiide zijn vorl)lijr aan "s Lands Phuileninin te

Buitenzorg verriclii.

Gedurende mijn veri)lijf aan "s Lands rianlentnin Ic Bniteiizoi'g,

\an 2 Febr. tot 26 .liuii ÏW.i, lieii ik mij in lioofdzaak bezig ge-

lionden met een onderzoek aangaande den diktegroei der pahnen.

Onze kennis van dit zoo merkwaardige onderwerp is voor 't grootiste

ileel te danken aan een on(k'i-zoek van Eichi,er, dat verschenen is

in de Sitzungsberielite der k. Pr. xUcad. der Wiss. zu Berlin in liet

jaar 1886.

Hoewel Eiciilek als een der uitnemendste onderzoekers bekend

staat, en ook dit onderzoek \\:\\ hel analcaniscli gedeelte l)etrert, uit-

stekend is, zoo valt hel niet te loociionen, dat zijn voorstellingen aan-

gaande het \oorkomen en den aai'd van den diktegroei vele onjuist-

heden bevatten. Dit is echter in 't geheel niet te vei'wonderen, als

men nagaat welk materiaal aan palmenstammen den onderzoeker in

Europa ten dienste staat. Een vernien\\d onderzoek w\as dus wel

nixidzakelijk, daar ook door latere schrijvers deze onjuistheden en

leemten niet waren verbeterd en aangevuld. Slechts waren eenige

directe metingen aan palmenstammen gedaan in eenige botanische

tuinen, doch deze metingen waren te gering in aantal en aan onvol-

doend materiaal verricht, zoodat ook dit niet \eel meer heeft o|>ge-

leverd dan de zekerheid dat sommige Palmen in de dikte groeien.

Voor een nader onderzoek was Buitenzorg nu zeker een bij uitstek

geschikte plaats, daar zeker nergens ter wereld zulk een rijk materiaal

van Palmen gevonden wordt als daar. De tijd \an mijn verblijf liet

uit den aard der zaak de methode der directe meting niet toe; deze

methode zou trouwens in ieder geval zeer liezwaarlijk zijn wegens

den langen levensduur van vele vornu'ii, waardoor de waarnemings-

serieën zich over een lange i-ecks van jaren zouden moeten uitstrekken.

Ik |)astc dus een andere methode toe, waarliij van een zelfde soort

verschillende individuen gemeten werden. Door 't maken van

graphische voorstellingen werd bij voldoende materiaal dan een goed

inzicht verkregen in de grootte en den duur van den diktegroei.

Op deze wijze gelukte het mij van een SU)-tal soorten gegevens te

verkrijgen. Het is mij daarbij gebleken dal vvu groot aantal, bijna

, dei' oiHlei'zochte species hoegenaanul geen diktegroei bezaten

;

hicrioe behoorden vele duimere vormen, doch ook dikkere, zelfs lot

zeer dikke xoruien toe, zooals bij\. .Melro.xylon Rumphii .Marl.,

waaivan de slam tot 1 M. dik kan zijn. Omgekeerd bevonden zich

onder die soorten die wel een diktegroei \ertoonden zeer kleine

28*



( 430)

voniioii wior stam de dikte van 1 cM. iiiot Itoreikf. Ook de "-eaardlioid

vaii den dikk\unK'i was zeer vei'«"liillcii(l : soinniige (soorten verf ooiideii

een uiterst iniiiinialen dikte<i;roei, die ook spoedig gelieel ophield,

terwijl hij andere, soorten de diktegroei zeer lang aanhield en de

stam daarliij een diameter i)ereikte die tot t\vee-, bij één soort zelfs

tot xijfniaal zoo groot \vas als de ooi-sproidcelijke. In 't algemeen

is dns de diktegroei der palmen veel minder algemeen en waar hij

voorkomt veel zwakker dan men Idl dnsverre aannam. Toeh neemt

dit van de belangrijkheid van het verschijnsel zelf weinig of niets weg.

Van eidvele der onderzochte soorten werd materiaal vei'zameld

ten behoeve van een analomiseh onderzoek, terwijl van alle her-

liariummateriaal werd meegenomen voor nanwkeurige determinatie.

In de tweede plaats heb ik de stamvorraing onderzocht van eenige

boomxarens. Het bleek (hiarbij ten eerste dat bij Hemitelia latebrosa

Mett., en waarschijnlijk ook l)ij Hemitelia crenulata Mett., een dikte-

groei voorkomt analoog aan dien der Palmen; iets wat tot dnsverre

bij varens nog niet gevonden \vas. Hij den eigenaardigen bouw der

varenstammen met peripliere sle\igheidsweefsels is dit zeker een

opmerkelijk verschijnsel, dal een nauwkeurig anatomisch onderzoek

verdient. Ten tweede werd bij de laatstgenoemde soort een hoogst

eigenaardige, vertakte schijnslam aangetroffen, een voorbeeld van

een tot dusver niet beschreven wijze \nn stamvorming in 't planten-

rijk. Ook van deze twee soorten werd materiaal \'00r nader onder-

zoek verzameld.

Eindelijk hel) ik mij nog met eenige kleinere onderwerpen bezig

gehouden waai-\ au ik hier twee noem : ten eerste de stamxorming

\an Pandanus, en ten tweede de niet geotropisch gevoelige wortels.

Omtrent den Paudanusstam werd de meening geheel bevestigd die

ik reeds vroeger had uitgesproken vI''lora, Bd 92, 1903, bl. 32), dal

bij Pandanus geen diktegroei xoorkomt en dat de stamvorming zich

geheel aansluit bij die van Iriartea. Van de niet geotropisch gevoelige

wortels werd chroomzunrinaleriaal verzameld om deze later te onder-

zoeken in verband met de otolillien-theorie van Nemec en Haberlandt.

Het spreekt van zelf dat ik mij het vei-blijf in de tropen vei-der

ten nutte heb gemaakt door het verzamelen van botanisch merk-

waardige objecten, \ oorzoover de tijd dal toeliet.
•

Mijn verblijf te Builenzorg werd tweemaal onderbroken: eens

voor een bezoek aan den bergtuin en het oerwoud van 's Lands

Plantentniu te Tjibodas, waai- ik het materiaal voor de studie der

boomvarens vond, en de tweede keei' voor een reis over Java, waarbij

ik op eenige punten waarnemingen kon doen aangaande in 't wild

groeiende Palmen.

Gkomnüex, 19 October 1903. T>n. .1. C. SCHOUTE.



( 431
)

Wiskunde. — De Heer J. C. Kluyver brengt ook namens den Heer

W. K.vPTEYN het volgende verslag uit over eene verhandeling

van den Heer K. Bes, getiteld: „La dépendance ou tindépen-

dance d'un systhne d'équations alyébriques."

i

In deze veihandeling stelt de heer Bes /jt-ii de vraag: wanneer

zijn m homogene \ergelijkingen met ?i. onbekenden werkelijk onafhan-

kelijk van elkaar, en wanneer zijn een of meer dezer vergelijkingen

een gevolg van de ovei'igen. Wanneer het aantal der vergelijkingen

gelijk of kleiner is dan dat der onbekenden, is van een theoretisch

standpunt het antwoord niet moeielijk te geven. Bij afhankelijkheid

moet de eliminatie van m— 1 onbekenden tot een identieke ver-

gelijking leiden. Samengestelder wordt de vraag, als het aantal der

vergelijkingen dat der onbekenden overtreft. In hoofdzaak bepaalt de

schrijver zich tot het laatste geval : m ^ n. Bij zijn onderzoek, gaat

hij op niet-homogene \ergelijkingen over, en achtereenvolgens be-

schouwt hij : twee vergelijkingen met één onl)ekende, (U'ie vergelij-

kingen met twee onbekenden, twee vergelijkingen met twee onbe-

kenden. Voornamelijk zijn daarbij de vergelijkingen van den tweeden

graad onderzocht. Verder behandelt hij nog stelsels van vier, drie of

twee vergelijkingen van den eersten graad met drie onbekenden.

In het laatste hoofdstuk vindt men opmerkingen aangaande de

afhankelijkheid van ,,algebraïsche functies", beter ware gezegd

algebraïsche vormen, want bedoeld zijn de eerste leden der op nul

herleide \ergelijkingen. Er wordt aangetoond, dat er afhankelijkheid

tusschen deze vormen kan bestaan, zonder dat dit van de overeen-

komstige A'ergelijkingen kan worden gezegd, terwijl gewezen wordt

op den fnnctionaal-determinant van Jacobi als een middel om te

beslissen, of een aantal vormen met een gelijk aantal veranderlijken

al of niet van elkaar onafhankelijk zijn.

Uiteraard kunnen zulke onderzoekingen geen nieuwe uitkomsten

opleveren. Zoo wordt er geen uitvoerig betoog gevorderd om te laten

zien, dat twee kegelsneevergelijkingen alleen dan van elkaar afhan-

gen, als de kegelsnedeii minstens een rechte lijn gemeen hebben.

En ook hef opsporen der voorwaarde, waaronder een i-echte lijn

door een der snijpunten van twee kegclsneden gaat, is geen nieuw

vraagstuk. Maar de schrijver brengt al deze dingen in verband met

door hem zelf uitgedachte en in vorige verhandelingen uiteejigczette

metiioden en notaties betreffende eliminatie-problemen, en ten einde

lieiii nu de gelegenheid Ie bieden, ook dit deel van zijn werk ter
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keiiiiis \;ui aiidcrni k> Ihtiii^ch. stellen wij xoor ixik dc/.r xciliaii-

deliiig in de werken der Akadeaiie (i[) Ie nemen.

De conclusie van het verslag om deze verhandelin.ü' oji Ie nemen

in de -Werken der Akadenue wordt gocdgekeiu-d.

Wiskunde. — De Heer Ki.rvvi'.ii doel eene niededeeling over :

„Reeksen, afqeleid uit de reeks 2 ."

m

Met fi(/») is hedoeld eenc rekenkundige {'nnctie \aii licl geheele

getal )ii, die nid is, zoodra m deelbaar is door een kwadraat, en die

overigens gelijk is aan -|-J of aan — 1, jiaar gelang /», een prodnkt

is van een even ol' \aii een oneven aantal priemgetallen.

De reeks

,s-- H{m) 1111 111
jL^ m 2 3 5 6 26 29 30

werd door Eclkk beschouwd, die tol hel besluit kwam, dat zij

convergeerde naar nul, eene stelling pas koi't geleden bewezen door

voN Mangoldt (1897) en door Landau (1899).

In deze mededeeling zal worden aangetoond, dat men uit de reeks

van EuLER o|i ontelbare wijzoi, eene oneindig groote groep van

termen kan at'/.nnderen, zoodanig dat elk dezer groepen voor zich

(ppuieuw ecni' ciinx'ergenle reeks \drmt.

Men kan namelijk eene lineaire congruentie

i; 5^ h (mod. li)

ondcrslellen, en in de reeks van Eulkr alleen die tei'men behouden,

wiei- noeniei's aan deze congruentie ^oMoen.

Uit de reeks

V'i.o = LftO")

wordl dan de nieuwe reeks

in

Hi—

1

mh-\-]i

111=0

verkregen, en men zal vinden, dat deze reeks heeft eene bepaalde

som, wal ook de geheele gelallen // en // (IkCJ>) mogen zijn.
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Beschouw eerst het geval li = O en stel, dat Ji een i)riemgetal is.

Daar het iioodig is om uit te gaan van eindige reeksen, schrijven

wij als ij een willekeurig gegc\cn getal is,

mh < q mh-\-h <(j

fi^Z^ mh ' M^'T =
mh-\-h*.0 ..i—' mh

Daar [i{iiif>) gelijk is aan — ii(h/) of wel aan nul, naar gelang m
niet of wel deelbaar is door /;, hebben wij

of

4,0

y.7 ^_ly'' +I7'''
;. A / I Cl I 7 L n
bfi h '.o

' Z/ 4.0
(-1)

en op dezelfde wijze

n
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6,0 6,0

tiet hier gegeven bewijs kan licht worden uitgebreid tut liet geval,

dal b geen priemgetal is, maar een j)rodukt van ongelijke prieni-

factoren. Kwadratische factoren zijn uitgesloten, wunl dan is Ti^

identiek gelijk nul.

Laat e zijn een priemgetal, lüet deelbaar op het produkt h, dan

zal men in phuits van de vergelijking (.^1) kunnen stellen de verge-

lijking

.9 .''

fl 1717
4r,0 g 6,0 ' (, 6c,0

en het zal blijken, dat Tu,» tot nul nadert, als men kan aantoonen,

dat Llm To^tj= 0. Nu geldt deze laatste stelling voor eenig priem-
(7=00

getal f>, en daarom moet zij juist blijven, als men achtereenvolgens

b met andere priemgetallen c vermenigvuldigt.

Om de reeksen l^j, te onderzoeken, beschouwen wij de funktie-

reeks
m=a>

2^ l—i
m=l

Blijkbaar convergeert deze voor |2|<^1, en als men lederen term

in eene machtreeks ontwikkelt, vindt men
m=:oo m=oD

m=l m:^l lijm

want de som 2ï! (i ((/), waarin de sommatie wordt uitgestrekt over
djin

alle deelers (/ van m, de eenheid en m zelf ingesloten, is nul behalve

voor m = 1.

Op dezelfde wijze hebben wij door m in ii»h te veranderen

L'Sï^i:-"'^-'*
)H=:1 m=l djm

Laat b zijn het produkt der priemgetallen p^, p^, . . . . Pj, dan is

21 (X {bd) nul, behalve voor die getallen m, welke zijn van den vorm :

dim

jo""'
p"'.

. . p J
, en in dat geval is ^ fx (bd) = ft (b).

^ ' J
"

dim

Derhalve is



( 435
)

m=oo

x

(« = /' V -p J
)

; -i J

welke vergelijking ook nog gekll, als h kwadratiscln' faclorcn nioclil

hebben.

Door integratie leidt men hieruit af

m=-oo

fi(m)

en

y?-^-!%(l-^"'')=-ft(i) > —

,

.^^ mf) .^lac/ llb

en aftrekking dezer vergelijkingen geeft

.«^M' .^^ mh-\-h ^^J nb

J

In deze vergelijking kan men nu substitueeren

k
2ti—

waarin X' beteekent een getal kleiner dan h en oiuleelbaar met /;,

en daarna y tot één laten naderen.

De rechterzijde gaat over in

k k

/'^'T,^ l^

V PiA pJ'y pk

2^«- ii{b)

' + b
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voor de gchvlloii / kleiner dan h en (ifi'lli.i.n- ind // kan eene der-

gelijke vergelijking woi'deu gevonden.

Laat

k _ k'

'h~Y
zijn, waar nu k' ondeelbaar is mei //, dan heeft men.

Nu is blijkbaar \oor alle getallen h <^ h, die \oldoen aan de

congi'uenlie

h=:h' . . . {mud. b%

^^ n,/, = 7V,/,' {D)

h

en ook

dei-lialve is, zoodra /: deelbaar is met //,

7,=1

mils in het linker lid alle termen, waar h deelbaar is door //, worden

overgeslagen. Met deze beperking is de vergelijking (E) geldig voor

alle waarden van /, want voor k ondeelbaar met /; komt de verge-

lijking (C) terug.

Zoo zijn dns door /.• = 1,2, ...A — 1 te stellen b — 1 vergelij-

kingen verkregen, waaruit voor de ft — 1 grootheden Ti,j, eindige

waarden in determinantxorm kunnen worden gevonden.

Eigenlijk zijn er nu'er vergelijkingen verkregen, dan er ge\'orderd

worden, want de bestaanbare en de onbestaanbare stukken kuimeri

üeschciden worden.

Wij stellen

zoodat P{^') beteekent het gel)roken gedeelte van het getal .v ver-

1—
. Alsdan is

2

lo(j (1 — t'-^'-'') = — loij 4 sin" jr .V -}- / ,T P (.»•),

1

minderd met ^ . Alsdan is
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eii (Ie vergelijkini!,- {E) si)lilsl zich in

hk k nlh')
'1\ k X loa 4 .m^ .TT - = - 2 cos 2 .T -- + 2 '-^

,

(^)

en
h=b-\
^^^ f1ik\ 1 ;i'V n..xP(yj=---2.-^ (G')

In de vergelijking {F) is weder onderstekl, dat als

/> _ H

is, in het linker lid geen waarden van // deelbaar door b' worden

gesubstitueerd. In de vergelijking {(J) is deze beperking overbodig,

omdat de ondoorloopende functie F (.«) \'Oor geheele waarden van x

nul wordt.

Daar de oplossingen der vergelijkingen {F) en ((?) in het algemeen

geen regelmaat of symmetrie schijnen te vertoonen, willen wij over-

gaan tot de behandeling van eenige bijzondere gevallen,

In het geval h ^ '2, heeft men onmiddellijk1111
Ï4

7'., o = h — H 1

= O,

1111
r.. 1 = ! = 0,

3 5 7 11

Stellende è = 3 en snbstitueerende l- ^ l in {(i). \indl men

1 ,
,

1 , ys— — 7 3. 1 4- -r 7'3,2 ~ — ^^^ ,

b b 2.T

en daar

volftt er

7',,,, + 23.0 = 0,

rj,
1111 31/3

7 ' 10 13 19 2 n-

^"
2 5 11^ 14'" 2^

'

Voor 6 ^ (i heeft men volgens {D) dadelijk de vergelijkingen

7g, 1 + 7'g.3 ^ 7'o. 1 = O , 7'c,3=7';i_o= 0, 7'6_i+ 7'g_4=:7'3j = -—
2nr

7X2 + 7'ü, 4 = 7'2.o ^= O
, 7g,-2 4- 7'(;_5:=r7'3 o=

2jr

\ oegen wij hierbij de betrekking, verki-egen door 6 = 6, /{• =r 1

te subslitnceren in {G)
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3t

sin —
rr 3

1 _ 1/3 ^, 1111

. J G, 4

ilaii komt er

1111
7 ~13~Ï9~,Tf

1111
^^.^"ri'rr'^s

Iii lu'l uc\;il /i = 4, is volgens (Z))

7'4_2 = ^2,0 = o,

74,1 +7'.,3= 7'o.i=0,

terwijl (Ie siibstitiilie A = 4, ^- =; 1 in ((r) geeft

t/3

2 14 26 38 iJT

1111
H 1 1

— -\— ...

10 22 34 46 -.To.

zoodat men vindt

I

7'4.1 = 1 --
5

1

Men heeft alzoo

1 1 1

Ï3~r7'^2Ï

1 1 1

1

Jl

2

2

Z >(4w + l) ft(4m+ 3)- 4

4jw4-1 4m+ 3

eene uitkomst, die kan vergeleken worden niet de reeks van Leibmtz

l 1

4w-fl 4w+ 3 T

De reeksen Tja eindelijk kan men berekenen, als men in {F)

snbstitueert /j=:5, k^l en in {(r) b^=5, k=i, k=2. Op deze wijze

komen er drie vergelijkingen:

(7-5,1 + ?^5,4 )% 4 sin' ^ + (7'5 o + T,,.3 ) lor/ 4 *m^ ^ = _ 2 co«^ - —

,

5 5 o 2

( 7-5,1 -7-5.4
) 7' (

—

(7'5,1-7V4)P

+ (^,2-7-5,3)/'
1)
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T,j 3= 1 -r
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(Ic vlocnslorevenwicliteii vi\ de gasevenwiflilen. welke iiaasi ccii vaste

pliase beslaan kiiiuieu. hMiucvoliic van de coiitiiiiiilcil tnsselien vloeislof

en gas, door een llieorelisclie kroniine vcreenigd nioel(>ii \\()r<len

gedaclil. liet is in overeenstcniniing niel den wenscli \an di'n lieer

r>\KHiis Koozkboo:m, dal ik <le volgende ()|)nierkijigen mededeel.

Denken wij iiel i|'-viak \an een binair mengsel, anthraehinon en

etlier, waarbij etiier als tweede slof fnngeeri, bij een temperalnnr

even l>oven T/; voor ether. Er is dan een vloeistof-dain])i)looi, (He

aan de zijde \dor ellier g(>sloten is.

Voegen wij daai'aaiiloe de if'-iijn ol' iiel i('-viak voor den vasten

toestand; de tf-'-bjn als de \aste toestand een onveranderlijke samen-

stelling bezit. Mocht slechts znivere anthraehinon in (Umi vasten

toestand mogelijk zijn dan ligl deze if'-lijn in Iiel \lak, waarxoor

,) =1 O is. \'oor d(^ aansclionwelijkheid znllcn \yV\ bij diize eerste be-

schrijving \an deze onderstelling nitgaan. Men vindt dan de plia.sen

welke met liet vaste anthraehinon coëxisteeren, door een vlak te

lalen rollen over liet i[--\lak en de bijgevoegde if'-lijn.

Wegens de geringe samendrukbaarlieid van het \asle lichaam

kniinen wij, tenzij de drukking excessief hoog zon zijn, een ke^el-

\ lak beschrijven, dat ons de coëxisteerende phasen doet vinden,

n.1. een kegehlak W(>lks lop ligt in hel punt ,(=0, r=rs en (f'^if',,. als r,.

hel molekniair volnnie van hel vaste anthracliinon voorstclr en if%

de w^aai'de der vrije energie, beide bij cle beschouwde temperatuur.

De aanrakingskrom me van den het i|--vlak omhullenden kegel geeft

dan de coëxisteerende phasen.

Nu kunnen er di'ie gevallen zijn xoor den gang \an deze aan-

rakingskronime, I". zij zou geheel kunnen blijven buiten de vloeistof-

dampplooi en dus een volkomen continue lijn kunnen vormen.

2". Zij zon door die plooi knimen heengaan, in welk geval een

gedeelte dier kromme gasphasen en een ander gedeelte vloeislofphasen

zon aangeven, welke twee gedeelten door een derde gedeelte tusschcn

de connodalc lijn gelegen en metastabiele en labiele phasen voor-

stellende, vereenigd kunnen worden en 3". zij zou als overgangsgeval

de connodale lijn der dwarsplooi kiiimen aanraken in een piinl, dal,

zooals straks zal blijken, het plooipunt zijn zal.

Omtrent den loop van hel vloeistofgedeelte van' de aanrakings-

kr(nnnie kunnen wij reeds onmiddellijk, al zal dit in het xcrxolg

op andere^ wijze nog scherper kunnen nilucdrnkl worden, beslnilen,

dal iwee gevallen zullen knimen \-oorkomeii. De aanrakingski'omine

zal 11.1. van het punt af, ^vaar zij o|) de connodale lijn hel vloeistof-

gedeelte van hel if'-vlak binnenli-eedi bij loenenHMiden drnk zich al

meer en nieei- naar afnemende waarden van .r heen bewegen om
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ten slotte bij x = O te eindigen — of zij kan zieli naai' wassende

waarden van .r lieen bewegen.

Teekent men de if'-lijn vooi- .v =^ O en voegt men een stukje

fig. 1 («•)

van de if'-lijn voor het vaste lichaam aan de teekening toe, dan zal als

dit stukje den stand [a) heeft, dus als het volume van het vaste

lichaam kieiner is dan dat \an de \loeistof. er slechts één duliliel-

raaklijn te trekken zijn en wel een coëxisteerende gasphase aiin-

gevende. Heeft daarentegen het toegevoegde stukje if-'-lijn voor de

vaste phase den stand [b). ilus als het volume der vaste phase

fig. 1 ih)

grooter is dan dat der vloeistof', dan kunnen twee (lui)iielraaklijnen

worden getrokken. Bij geringen druk zal er dan een coëxisteerende

gasphase en bij hoogen dnd< e(>n coëxisteerende vloeistof bestaan.

In dit laatste geval zal het \'loeistotgedeelte der bovengenoenule aan-

rakingskrorame zich bij toenemen ih'v drukking naar punten liewegen

waarvoor x afneemt.

Voor een aanrakingskromme, welke door ( e plooi van liet i|--vlak

heengaat, geldt natuurlijk de eigenschap dat de drukking voor de

twee punten, waarin zij de connodale lijn tkn- dwarsplooi ontmoet,

evengroot is. Laat men nl. een (hi!)belraakvlak rollen gelijktijdig over

de ii-lijn der vaste stof, of het il-vlakje i\o\- vasie slof, en over het

gasgedeelte \an hel if"-vlak van hel binaire mengsel, dan zal als dat
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raakvlak ccii \m\\\ der hiiiodalc lijn \aii de dw ar.-^pkiui oiiliuuct,

dit raakvkik liet if--vlak ook aanraken in een [iiiMt van den anderen

tak der liinodale lijn. en wel in een |Mint dat een vloeistof[)liase

voorstelt. Dan /.ijn dns drie jiliaseii in evenwicht. De drnk, welke

dan lieersflit is dns de di-iephasen-drnk hij de gef^exen teniperatnnr.

Mocht de temperatuur zoodaniii' zijn dat de aanrakingskrcninne niet

meer door de plooi gaat, dan bestaat i)ij die waarde \an 7' geen

drie]ihasen-drnk meer. ^'ool lu>t tusschengexal is liet vaste lichaam

in evenwicht met twee pliasen, welke aan elkander zijn gelijk

geworden, en zijn de i)eide punten der ccmnodale lijn, welke de

aanrakingskromme met deze gemeen heeft, in liet |)looipunt samen-

gevallen.

Bijzonderheden omti'eid den loo)) der aanrakingskromme, worden

gevonden uit de ditïerenliaalvergelijking van p als .r en 7' verandert.

Stellen wij de samenstelling en het moleknlairvohime van het \'aste

licliaam voor door .v^ en r„ en die der coëxisteerende pliase, hetzij

deze een gasphase of een vloeistot'phase is, door ,rƒ en v/-, dan kan

deze vergelijking onder den volgenden vorm gebracht worden,

welke volkomen analoog is aan die, welke voor de coëxisteerende

phasen van een binair mengsel geldt:

Voor de betcekenis van e.,/- en ]Vs/ verwijs ik naar (Jont. Il, pag. 107

enz. Houdt men 7' standvastig dan heeft men vooi' den gang van

p de diftercutiaal-vergelijking :

dxf
'

• \d.i:fJi,T

Zoolang de aanrakingskromme niet door de phioi heengaat is

— steeds positief'. Ik blijf den naam \an aanrakingskromme bezigen

vooi' wat eigenlijk ook een eonnodale lijn is op het T|*-\'lak \an het

binaire mengsel — en wel die, welke haar tweeden of geconjugeei'den

tak op het i|--vlak van den vasten toestand heeft. Mocht in vaste]i

toestand slechts de zuivere eerste stof (wij denken in ons geval aan

anthi'achinon) xoorkotnen, dan is ,r\ t= (). I\I;iar ook als .Vs \ariahel

zou zijn, geldt dezelfde differentiaal-vergelijking. Voor het geval van

anthrachinon en ethei- is bij coëxisteerende vloeistof- en gasphasen

de waarde \an ,r in de gasphase grooter dan die dei' vloeistofphase,

of ,r„^.r,. liet laat zich dan verwacIil(Mi, dat de waarde van ,r.,. in

den vasten toestand a fortiori kleiner zal zijn dan die der daarmede

coëxisteerende phase, hetzij deze laatste een gas- of een vloeistofphase
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is. Dat iiiiiimer iiitzondci-ingen te wachten zijn, zouden wij niet mogen

stellen. Maar in dit geval zullen wij wel als juist mogen aannemen,

dat .i\—,(/ negatief is.

Wij hebben nn nog slechts het teeken \aii r„.;- te kennen om het

teeken van— te kunnen afleiden.
c/.i' /•

De grootheid r../- staat in de plaats van (r^— ty)

—

{.i\—.r/j I
—^ I

en stelt de volumeverniindering Aoor per raolekulaire hoeveellieid

als een oneindig kleine hoeveelheid der vaste phase in de eoëxis-

teerende overgaat bij standvastigen druk en standvastige temperatuur.

Mocht die coëxisteerende phase een (hxmpphase zijn, (hm is /.(indcr

twijfel deze volumevermindering negatief. Maar deze grootheid kan

ook positief zijn, en als men de reeks der drukkingen allerlei waarik^n

laat doorioopen, en dus laat opklimmen van zeer klein tot zeer groot

is er zeker eenmaal omkeering \an teeken, en \oor liet geval dat

de aanrakingskromme bij hoogen druk Jiaar toenemende waarden

van ./' gaat zelfs tweemaal omkeering A'an tceken.

Om dit aan te toonen, vragen wij eerst de geometrische heteekenis

van Vsf. Zij het punt I' de \oorstelling van de vaste phase, met

Vs en ,r.s als coördinaten — en liet punt '') de voorstelling van tie

coëxisteerende fluïde phase met v/ en .ly als coördinaten. Ti'ekken

wij door (2 de isopiëst en zoeken wij het punt P' , waarin de raak-

lijn aan deze isopiëst van Q do lijn snijdt, welke door Z-* evenwijdig

aan de volume-as is getrokken, dan is — v,f = PP'. Ligt het punt

P' aan de positieve zijde van P dan is v.^/ negatief. A'oor het

bijzondere geval dat de raaklijn aan de isopiëst van Q Aoor P
gaat, dan is r,«/-= O. Exenzoo zou r^/ positief zijn, als J" aan de

negatieve zijde van P zou liggen.

Om het teeken van Vsf te kennen, moet dus de loop iler lijnen

\an gelijken druk bekend zijn. In mijn „Ternaire stelsels ] (verslag

22 Febr. 19Ó2 pag. 550)" lieb ik xoor het analoge geval \aji een

binair stelsel, waarbij de twcech' component de laagste Tk lieeft, in

Fig. 2 den loop van isopiësten door de lijn Z?is'/>>Z>'/i"7j" voorgesteld.

Aan de reproductie van deze figuur lieli ik nog een andere

isopiëst toegevoegd — en door hel puul /'., de \aste phase \oor-

gesteld. De toegevoegde isopiëst gaat ihxir lid plooipnnt. Deze heeft

een l)uig|)uiit iets rechts \an hel plo(ii|iuul. l>aar elk der lijnen

van gelijken druk een buiupuiU lieefl, is er eiMi meelkundige plaats

voor deze punten, welke ik iu de teekeuing echter uiel aangebracht

heb. Zij lodpl over de geheele lirecdle der liguur. Zoolang nu J's

aan de zijde der kleine volumes ligt van een isopiëst kunnen er twee

29
Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. Xü. A». l",)Uo4.
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fig. 2.

riiaklijiicii uit /\ aan zulk een lijn getrokken woi'deii. Deze raak-

lijneii raken (k> isopiëst in punten, die ter wederzijde van het bnig-

pnnt liggen ; en voor deze raakpunten is Vg/ = 0. Een andere isopiëst

zal, licl puni /', onveranderd latende, twee andere raakpunten leveren.

Wij kunnen dus xoor elk punt P,, \an een meetkundige plaats

spreken, welke uil twee takken bestaat, waarvoor Ts/ ^ O is. Lag

het punt J\ hij grooter xolunie en dus aan de andere zijde van de

isopiësten dan valt de mogelijkheid \an het trekken van twee raak-
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lijnen weg' en heeft ile meetkundige plaats, waaiAoor ten opzielite

\an 7's de waarde van ?•,,/• = O is, slechts één tak.

Nu is echter het punt Ps variabel, vooreerst omdat het volume

van het vaste lichaam van den druk afhangt, en ten tweede als de

samenstelling mocht veranderen. Dit verhoogt natuurlijk de nioeielijk-

lieid als wij deze meetkundige plaats zouden ^villen l)erekenen. Maar

dit zal geen afbreuk doen aan de stelling, dat voor de raakkronime

als zij van lagen druk tot lioogen druk ojiklimt tweemaal r.,/ = O

is, als het vaste lichaam kleiner volume heeft, dan het bij dezelfde

temperatuur en onder gelijken di-nk in fluïden vorm hel)ben zou

— en dat slechts eenmaal Vg/ = O is in het omgekeerde geval. De
meetkundige plaats, waar\oor /',,ƒ = O is, wordt, als Pg variabel is,

geconstrueerd door uit eiken bijzonderen stand van Ps de i'aaklijnen

te trekken aan de isopiëst van den druk van Ps en de aldus ver-

kregen raakpunten te vereenigen.

Gaat de raakkronime niet door de plooi, dan is voor de punten

ijuiten de twee takken der meetkundige plaats r,/ = O, de waarde

van v.,f negatief, en voor de punten daarbinnen r,/- positief.

Gaat de raakkromme echter door de plooi, dan is er voor de

waarde van Vs/ een grooter complicatie. In de figuur zijn de twee

raaklijnen getrokken aan de isopiëst BEDD'EB' , terwiji wij Pg in

den stand denken zooals bij den druk dezer lijn behoort. Ook nu is

voor de punten gelegen buiten de beide raakpunten de waarde van

Vsf negatief. Voor de punten tusschen de raakpunten gelegen mogen
wij nu echter niet stellen dat v^f positief is. Dit geldt slechts tot

dat de punten D en D' bereikt zijn. Tusschen Z) en D' is r.,/ weder
negatief, en de o\ ergang ^•an p(jsitief tot negatief heeft in de punten

D en D' plaats door oneindig groot.

Evenzeer is er voor de punten eener raakkromme, welke door de
/ 72/- \

plooi gaat, complicatie in de waarde van ( ) . Deze heb ik reeds

aangegeven in ,,Ternaire stelsels II, Verslag 29 Maart 1902 pag. 671."

Voor de punten tusschen de connodale en de spinodale is deze groot-

heid nog positief; voor de punten tusschen de spinodale en de lijn,

voor welke y^ nul is, is zij negatief; terwijl voor de punten binnen

deze laatste lijn zij w eder positief is. Deze laatste overgang \an
negatief tot positief heeft plaats door oneindig groot.

Schrijven wij de vergelijking ter llellaliu^ van^ in den voI"endcn
dxf

vorm

:

29*
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of

d^ip (lp lö'»|> b\\) ( ö'if

W77^ ""f ~rr_ = (.«.-':/)

(l.-iii \ ('r-c('ii\(m(lii;('ii wij de discussie. De factor \i\n ,i\,—,(y word!

dan JiiiiiiiHM- ojieiudi^- fiiool. Deze faclor is dan positief l)niten de

spinodalc lijn eii negatief daar liiiiucn. ( >p ile spiiiodale lijn zei\o

is zij nul. I">n daar ./'s

—

.ly steeds neuatief is iji liet ,ü'e\'al \an aiillira-

chiiKin en etiier, is liet tweede lid der laatste veru'cdijkiiif)' negatief

binnen de spijiodaic; lijn en positief daar buiten. Uit deze laatste

verficlijkiiig' volgt J". dal, als wij de raakkromme over haar gelicelen

l(i(ip N'olgen, er \'(joi' de piiulen gelegen bijuien de plocii een niaxi-

iiiiini en een niiniuuunw aarde voor den druk bestaat, en wel als de

sj)inodalc lijn gepasseerd wordt. 2". dat, als r.y = O is, de waarde

'lp

van — (if tweemaal, óf slechts eens oneindig groot is. Tn de punten

waai' =r O is, heeft — de waarde \'an -— , zooals uitde ge-
</(•ƒ' dx/- \^'''fJo

Om
gt als wij daai'in

rechtstreeks viilgt uit:

geven vergelijking volgt als wij daai'in —-^^ O stellen, maar wat ook

èp dp
'¥ = ^- ''"/ + ;r- '^'y.

dp
als wij -— ^ O stellen.

diy

\'o()i' raakki'ommeii, welke niet \èi' \an hel pl(M)i|iuiil dodi' de

|il<i(ii heengaan, is het uit de ligmii' duidelijk, dat de piinlen, waar-

dp
, .

dp
voor— oneindig grool i>, liui:eii builen die waarx'oor -— = O is.

d,r '
' d ly

Dal wil zeggen, dal de iiieelkiindige plaats, ^\•aal'\•oor r,,/- = O is,

ligt biiileu d(> spiuddale lijn. Iii de nabijheid van den toji i\{'\- plooi

liggen zij zelfs builen de connodale lijn. Dok voor de isopiëst

Jll'J)!)' ly II' heb ik ze in de gegeven tigiuir zoo geteekeml, dat de

i'aak]mnteii \an raaklijnen uil l\ buiten de spiiioilale lijn liggen.

Of daaroji ook iiitzoJideringeii \ooikoiiien heb ik nog ui<'l kunnen

nagaan.

In de \()lgende figuur {'.^) heb ik ile betrekking tiisschen p en .ly

voor een raakkromme voorgesteld, aaniieniende dat de raakpunten

liggen zooals ik ze in fig. 2 geteekeiid heb, en zooals zij zeker

liggen, wanneer wij dicht bij hel [ilooijHinl zijn. lïeiieden B liggen
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fisf. 3

de danippliasen welke met het vaste liclioani in eveiiwichl zijn. Boven

C de Aloeistofe\eiiwicliten. De lijn BC ligt op de liooüte van den

driephaseiidruk. De kromme ECPB geeft de vloeistof-damp even-

wicliteii, waarvan het beneden CB gelegen gedeelte alleen te ver-

wezenlijken zou zijn I)ij vertraging in het verschijnen van i\Qn

vasten toestand.

Gaan wij na wat er hij hoogere temperatuur gesehiedt. zoowel

met de lijn der vloeistof-damp evenwichlen, als met die der even-

wichten tusschen den vasten toestand en den thiïden toestand. Uit

de theorie der binaire mengsels (Cont. II |)ag. 107 enz.) welen wij,

dat de eerstgenoemde lijn ECPBE zich samentrekt en zich naar

boven verplaatst. Nemen wij r/7' oneindig klein, tlan znllen alle pnnten

dezer lijn een oneindig kleine verplaatsing ondergaan, met uitzondering

van één punt, en wel dat waarvoor IT^, ^Ois. Dit punt kan rechts

of links van hel plooipinit P liggen, naargelang (ie plooipnntsiijn daalt

of stijgt. Ook de lijn der vaste en tluïde evenwichlen vervormt en

ver])laatst zich. De wijziging welke deze lijn hij verhooging van tciu-

peraluur ondergaat is door de stippellijn in lig. 4 en iig. 5 aangegeven.

Straks zal dit nader aangetoond wortien. Nu kuimen twee gevallen

plaats lu'lilten, die bij tie mengsels \-an aulrachinon en eliier b(Mde

voorkomen. Of de <lrie]iliasendruk stijgt mei 7', nf hij uecnu af.

JMaar in beide gevallen zal een zoodanige temperatuur kunnen voor-

komen, dat de rechte lijn, die de twee lluïde pliasen verbindt, welke

met het vaste lichaam coëxisleeren, zich lol een |>uut heeft samen-

getrokken.

Voor liet eerste dezer twee gevallen geldt tig. 4. Daarbij beweegt
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timr de lijn AB zich rechts bewegen. De takken A'A en BB' zullen

bij afnemende waarde van 7' tot elkander naderen ; en dit voert tot

het besluit dat er een niaxinium-waarde van ,(/>> zal bestaan. In fig. 6

O
r*-

Fig. fi.

is de waarde van ,»• voor de twee tluïde i)liasen van den drie|ilia8en-

druk als functie \an T grafisch voorgesteld. De hoogste tcni|iciatuur

(het triple punt van Antrachiuon) geldt voor ,c = 0. Hel benedensfe

punt \an liet links gelegen gedeelte der ,r, 7' tiguur is liet eene ]plooi-

punt en het bovenste punt van hel rcchls gelegen gedeelte der ,r,
7'

figuur is het tweede plooipuut.

Teekende men de betrekking tussciieii /i en .r voor de lluïde

pliasen van liet driephasenevenwiclil, dan zou men evenzeer twee

gescheiden gedeelten verkrijgen. Het is gemakkebjk in Ie zien, dal

voor kleinere A\aarden van .v een stijgende gesloten tak \erkregen

wordt, niet ongelijk aan de gesloten />,.'' lijn voor een binair mengsel

bij standvastige temperatuur — terwijl voor grootere waarden van

iv een dergelijke dalende lijn verkregen wordt.

De j),T projectie voor den driephaseudruk, dus van de kromme
volgens welke de twee p^.r, 7' vlakken elkander snijden, bestaat uit

twee afzonderlijke kroninien, waarvan die voor de hoogere tempera-

turen een dalende lijn is, eindiiifiide iii de /» cii 7' van hel triplo
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puilt van aiitrachiiKui. Het gcdoelto voor de laijeve temperatiiroii is

een sliJiieiKle lijn, lieLiiiiiieiule \v liel Iripie punt wan etlun-, als

namelijk ook vdor den vasten toesliuid \olkonien inenf;inii' wordt

aangenoin(>n. De twee y/. .e 7'\"iakken in ile xoriuc zinsnede licdoeld,

zijn die noot de lliiïde pliaseii (inderliiin' en die xoor den \asten

toestand en de lluïde plia^en.

Hier xoiu'en nog enkele inaliieinalisclie opnici-kinLicn, die \()or goed

begrip \'an het gciicele Nerseliijiisel dienen l<iiniien, en ook noodig

zijn Int liewijs \an enkele eiifenscliappen, die in iiel Itox'enstaandc

zijn gesleld.

A ooreerst de aaniienonien \er\oriniiii;- in diMi lonp dei' //, ,r lijn

(vaste en llnïde |iiiase) hij \erliooging der tein|iei'alunr.

L'it de \-ergelijking :

tV'/y> = (.''.—.'/)--, ./.

V'' 'ƒ//. r 7

\()l,iit dat \(i(ir standvastige ./y de \'(!rgelijking geldt

7'W =,"V^öIZ
117 w -/

ö Vf -^

De teller i.\i;/.vv iiitdrid<king is, daar W^j negatief is, negatief

liuilen de lijn waarxoor yv = ** ''^; c" positiel liinnen deze lijn. De

noemer is dezelfde gi'uotheid \\elke liier\t)or (pag. 445) hediseiis-

sieerd is. Hieruit volgt dat de lijn /*,7' \(ior standvastige .ly, in twee

pniiten een laaklijn loddreelit op d(» 7-as heeft, en daar tnssehen in

twee punten, waarin een maximum- en een minininmwaarile van ^>

voorkomt — evenals dit het geval \\ as met di' ƒ/, .r lijn \oor stand-

\astige t('ni|iei-atiin •. Men zon de eene lijn voor de andere kunnen

suhslitucercn, maar lorh is er xcrsehil. De y;, ,/ lijn heeft sameii-

\allend maxiuiiim en miniiinim in hel phidipunl. De //, 7'lijn heeft

dit als zij loopi dn'in' het |Mnit \\aai-\(ior twee sainen\allende
(l/--

waardeii gelijk nul lieL'fl. Das in lid punt dat. het krili'^eh punt

zijn zou, als het liinaire mengsel zi(di als eukelvoudiiie stof gedroeg.

Daar\an is hel gevolg dat als wij de twee //, 7' lijnen teekenen (\'oor

\loeislof en dain|i, die \-oor \'asi en llnïde . voor de waarde \m\ x

van een phidipinil deze twee lijnen in het plooipinit elkander snijden

en niet aanraken zitoals met de y;,rlijn!'ii het ,i;e\al is. Eerst iiij een

andere waarde \an ./ (het hicrlioxcn lie^prukcn maximum en mini-
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mimO lieefl er raking plaats voor de twee p,T lijnen. Natnnrlijk

levert dit raakpunt een element \'oor den driepliasendruk.

De dilferentiaalvergelijking voor de doorsnede der beide p, T, x

vlakken, wordt gevonden nit de heide gelijktijdig geldende betrek-

kingen:

,,^.dp = {.,-~.v,)[j^^ d., + ^ dr

en

.,,rf^, = (,,,-,.,)

(^^^-J
d.r, +^dT.

Men \ indt dan :

ö'S \ dT

dp _ \d.v,'J,T ' _ T

Enkele dadelijk in het oog vallende gevolgen zal ik aanstippen.

(1) Is = O, dan vertoont de p, ,?; en de T, .v figuur een

minimnni of maximum. Deze be.staan dus voor een plooipunt. ('2) A'oor

,. . . , "•M "'m ..

een maxunum ot nnninium \an ,t' moet — =: — zijn.

Nu is

en
V"' 1//'^

/de

(Zie Cont. II pag. JIO). Daaruit leidt men af:

()ü\ I's— t'i f^\ ^s-'^i i's— i',

^•vJi,T .«s—«1 V^'''i//'ï' •«s
—

A'i A-s—.'.-,

t^/'-iA A'PnA 4 i-j«

Dit vdert Idt —— =: —~ = -~-
: of in woorden, de rlcli-

\dl
J_,

\dl
Jj-

dl

ting der (/>, 7')., lijn xoor vloeistof en damp, en die der {pT\r \'oor

vasten en iluïden toestand /.iju in het jjuuI \au maxiuunn- en miui-

nunn\\ aarde van x aan elkander gelijk en aan die der //, 7' lijn voor

{\i^n drie|)haseudruk. Daar iii hel ge\al \an minimum ,r tle p,T lijn

van ilen driepliasendruk met de tiMn|)eratuur daalt, eu omgekeerd,

leiden wij omtrent de plaats der aanraking af dat /.ij in het eerste

ge\al tusscheii kritisch raakpunt eu maximnm-druk \an de vhieistof-

damplijn ligt : in lu't twe(Mle geval op den damptak \an de lijn.
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Denken wij dal do hveo krilisclic |p1i,is(mi, waaiiiicdc lid vaste

licliaani cHK-xisUvreii kan, en die liij anlliracliiiMMi cii cllici- wV\ veel

in sanionstcliin.ü' \(M'scIiiiien, clkanfk'i- iia<lercii, (km /.idicn de twee

afzonderlijk o dooien (k'i- 7", ,r (i<>!nir, evonzoo dio der yy, ./ Iiij,nur en

dor /), yÜLinui- l(il eikaar naderen. Hij de <>nlin(K»(ing' zniien do (wee

declen der 7', .f lignnr, en die dor yy, ,/'Hü,nnr elkander onder een

scliorpon hoek snijden. Zeilen wij deze wijziging verder voort, dan

zijn (k' Iwco liovonslo lakken dezer figuren tot een oonlinu ver-

k)0j)ende ki-oinnie incengevlooid ; evcnzoo de Iwoe ondoi'.sie lakken.

Dan vertoont de p, 7' lijn een ma.xiniiiin. Het bestaan \an dien

maximnni-driophasendruk is hij vroegei-e ondorzoekiilgen van P).\Knns

KoozEiiooM roods door mij aangetoond on licdiseiissieerd '). Men vindt de

vroeger \'orkrogen uitkomst lenig, nu onder den volgenden vorm:

'•,—.'-, 'Vs— .V, 's— .>\

wat betcekent, dat als wij voor dat bijzondere jtiint van het drie-

pliasen-evenwiclit schrijven

:

^^^ Ah-

<jr^ Ay'

de waarde van A in gelijk O is.

Gaan wij (k'ii loop der y>,
7' lijn voor den (lrie|)liaseiidruk nauw-

kenriger na aan de iiand van de toriuiilo op bladz. 45J, of wal o|) het-

zelfde neerkomt volgens de formule van Verslag 1897 Deel 5, p. 491,

dan l)lijkt, dat er nog oomplicaties knnnen M)Orkt»men; en dal het

niet geheel nainvkenrig is te zeggen dat de /^7' lijn aan de zijde

\aii het aiilliraeliiiiou een dalende lijn is lol hot triplo piiiil dezer

st(jf is bereikt. Dan kunnen wij er ons ook rekenschap van geven

dat de />//' lijn zich zoo asvmmotrisch gedraagt. Zij stijgt van af

het tri|)le imiuI \aii ether, terwijl zij aan de andere zijde daalt.

,S|)reken wij \oor deze lieschonwiiig \an ,i\i, ,/:, en ,r^ (de samenstelling-

van den damp, \ au de vloeistof on van het vaste lichaam!. Evenzoo

\an f(/, f/ 011 (!, dan is \oor zeer kleine lioe\-eolhcid bijmongsel:

1 '(/ f,l
I /"V

1 •'-7 f/ 4- PIH

T
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Laat do hoofdstof zijn liet antlirachiiion bij haar triple punt.

Voegen wij een zeer kleine lioeveelhcid ether toe, dan zidlen .is en

x'i en .rj klein zijn, maar .i'j^ .*•/ ^ a-j. Zelfs kunnen wij in dit geval

\vel liij benadering stellen dat al de toegevoegde ether zich niet naar

het vaste lichaam begeeft, ook bijna niet in de vloeistof, maar hoofd-

zakelijk in den damp zal te vinden zijn. Dus ./;, = O en — zeer groot.

Voor het limietgeval dat men zich denken kan, waarin ook .r^ nul

zou zijn, wordt dan

dT Vi—Vs

De beginrichting van de j'i'ï' lijn is dan die der smeltlijn, on als

^'i> ''s is, begint deze lijn zelfs stijgend met toenemende temperatuur.

Maar zoodra bij verdere toevoeging van ether de waarde van

gelijk is geworden aan —
, wat nog een zeer kleine ^vaarde

van XI onderstelt, is de noemer van de nildrukkino; voor T -—
dl

oneindig groot en bij verdere toe\-oeging keert het teeken \an den

noemer om, en is de p,T lijn niet moor slijgondo maar dalende met

toename van T.

Laat lui ether de hoofdstof zijn. Hieibij hebben wij twee ver-

schillende gevallen te onderscheiden. 1". Ether on aiilliiacliiiKin zijn

in alle verhoudingen in vasten toestand mengbaar ; dan is de vaste

stof die wij tegenwoordig moeten denken va.ste ether, en beginnen

wij i)ij hot triplo punt van ether. 2°. Bij alle evenwichten blijft vast

aiulirachinon onvermengd met ether aanwezig. Dan doen wij goed

de temperatuur even boven het triple punt Aan ether te denken.

In het eerste ge\al zal, als bij het triple punt van ether een weinig

van de zooveel minder vluchtige stof, anthrachinon, wordt bijgevoegd,

dit noch in den ilamj), noch in het vaste lichaam (e wachten zijn,

en alleen in de vloeistof; dan vinden \\\] :

dp r 4- ;.

dT i\i—Vs

Dus oen toename van p met T, zooals bij hot evenwicht tusschen

damp on vast behoort, in overeenstemming met den regel, dat als

twee phasen van -oen mengsel, \\ aarbij meerdere pliasen aanwezig

zijn, aan elkaniler in samenstelling gelijk zijn, hot ovonwichl zicii

alleen naa,r die twee phasen regelt.

In het tweede geval, waarbij wij ether in \loeistof- on dampvorm
iiij iets hdogorc temperatuur dan die \an luM triplo punt aanwezig
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denken, zal locgevoegde antlimcliinon in vnslon toestand zich even-

min in (Ion (l;vin|)\'oriii lioii-cxcn. Dan is .r, = J en .(,/= O. Men \-in(lf

dan :

T ''^ — ^— '•/ {' + ^)

(IT Vd-vi—.rt{vj—Vs)

De grootheid ). is nu de sniehwiirnitc van anlhi-achinon.

Hij venl\vijnen(h^ waarde van ,/•/ vinden wij de stijging van /> niet T
zooals l)ij evenwiclit van vloeistof en damp Ik'Iiooi'I. In geen dezer

twee gevallen zal hij geringe loevoeniiiji' van de tweede stol' aan het

lioofdlieliaaui de noemer gelijk O kunnen woi'deii.

.Maar ik zal verdere nitwijdingen en de hehandeling van hijzondere

onistandighediMi achterwege laten. Woi'den zij door het expei'iment

aan het licht gehracht, dan moeten zij uit de hierboven gegeven

t'orninles afgeleid kunnen worden. Zoo zal ik ook de discussie der

i\ x, T lijnen achterwege laten, die tol grootere nitwijdingen zon voeren.

Voor die discussie zouden moeten dienen twee vergelijkingen, waarvan

die voor de coëxistentie van vloeistof en damp voorkomt in Cont 11

pag. 'J()4. \'oor de v,x projectie van het driephasen-cvenw icht ver-

krijgt men hij anthrachinon en ether twee gescheiden takken, liggende

buiten de grenzen der hierboven besproken maxinuim en niinimnin-

waarde van .r. VA] het samenvallen dezer twee waarden \-an ,*•,

vloeien deze twee takken ineen, elkaar snijdende onder een schei pen

hoek; terwijl bij verdere wijziging de beide /',>i' lijnen, id. die voor

vloeistof en damj) een grootste en kleinste waarde voor het volume

zullen geven; in elk geval de r,r lijn \oor de dampphase. Tot deze

uitkomst was, zooals mij bij cl'u mondeling oudt'rlioud bleek, Dr Sauts

reeds gekomen.

Ten slotte wil ik er o|) wijzen, dat hei-haaldelijk zullen moeten

voorkomen gevallen voor n'/rni/im/c s/ii///i/</, zoowel als de temiieratnur

standvastig gehouden \\oi-ill bij \ei'andei-ing der drukkiu^' als waimeer

dc> di'ukking stand\astij4' i^chouden \\(irdl bij \craiidering der lem-

jieratnur.

Plantkunde. De lieer Wknt biedt namens den Heer Dk. G. Giiuxs,

een mededeeling aan: ,,<}ri'r (/<•// A-^cnsi-arui rdii As/)i'ri////iis

fumigatus Fresenius.'''

Terwijl ik mij gedurende^ i\ii\\ afgeloopen cursus bezighield met

het dclermineeren van schininiels o|) hel botanisch laboratorium on<ler

de leiding \au Prof. Wknt, merkte ik in oimi reiuculluiir \aii Asjter-

gilbis fumigatus, die een paar niaaudeu oud was, op, dal zich ascus-
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vrurlilen gevormd hadden; en bij overeiiting uit deze (.•nltmir Iraden

in de nieuwe ook steeds deze zelfde lichaampjes op.

Als \oedingsbodem gebrnikte ik de door Koning aangegeven mout-

riet-suiker-agaragar.

De astnisvorni \an Aspergilius tumigatus is nog niet l)escin'even,

want de opgaven \an Behrkns en Siebenmann ^vorden terecht door

Wehmek in twijfel getrokken, en komen ook niet met mijn bevinding

overeen

.

De conidiendragers komen zoo goed met de beschrijving van

Wehmer ') en met diens afbeehling overeen ook wat de maten be-

treft, dat aan de diagnose niet getwijfeld beiioeft te worden.

De \ruchtlichamen doen zich Aoor als kleine bolletjes die de kleur

van versclie hazelnoten heblien : zij zijn slechts ongeveer 1/4 mM.
groot. Bij zwakke vergrooting Idijken zij omJinld met een schaal van

kleine ronde sterk lichtbrekende groenachtige bolletjes, die een donker

lichaam insluiten. De bolletjes blijken bij sterker vergrooting myce-

liumcellen met een sterk xerdikten wand, die nog door enkele dunne

draden verl)onden l)lijven. Het daarbinnen gelegen lichaam is weinig

doorschijnend donkerrood van kleur en onregelmatig eivormig. Het

heeft een dunnen liciit breekbaren wand, die uit twee lagen platte

cellen bestaat, waarin een rood pigment \'oorkomt.

De ruimte daarbiimen is ingenomen door een diciit vlechtwerk

van kleurlooze hyphen met homogenen inhoud, waartnsschen de

asci aangetroffen worden.

Deze zijn eivormig van gedaante en hel)ben een zeer dunnen

wand, die in rijpe asci slechts moeilijk is waar te nemen, doch in

onrijpe, welke nog ongekleurde sporen bevatten, is hij gemakkelijk te

herkennen.

De rijpe sporen, waarvan er acht in eiken ascus aangetroffen

worden, hebben een donkerroode kleur, die door alcali (annnonia)

in blauw overgaat. Zij zijn bollensvormig, liun dikte \erschilt

sleciils weinig \au ile amiere (lniirsnede, en om (k'ii aequator lievinilt

zich een hyaline zoom, die een fijne radiaire streeping of plooiing

vertoont.

De perithecicii helilim (iu> overeenkomst met tlio van Aspergilius

nidulans ^\aa^\an deze echter (htor het onlbrckcn der \erlaklo

sterigmen on(h'ischeiden is. Ooj^ zijn de ascosporen met hun radiair

gestreepte zoom anders dan die \au nidulans, welke een groeve

vertoonen.

') C. Wr.HMER. Die Pilzgatlung Aspergilius, Geuèvc 1901. p. 71.
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Aardniagnetisiiie. De Hen- van «eh Stok biedt ccnc mcdc-

de'i'liiig aan \aii dcii lieer W. van F)1';mjielen: „Ih't Iniclitsn'ld

van de d<i(jelljlsclu' schoiuiiwliiKj drr iiuiijnetische .'itoriii</s/:i'iic/it."

In KSlIö werden door sclirijvor dezes de uilkonislen medegedeeld
')

\an een onderzoek o\cr lie( verloop der aardniagnetisolie kracht op

dagen, die ()p een gioote storing volgen.

Door liel daggeniiddehle der ki'aolit voor een dag, die de storing

onmiddelijk volgt, te \ ('i-gelijk(>n niet liet gemiddelde voor ecnige

dagen later, werd een verscliiisvcetoi- verkregen, die in de meeste

gevallen naar liet zniden was gerielit, evenwel met een zekere

afwijking naar oost of west. Deze afwijking bleek voor ieder station

een tamelijk wel constante grootheid Ie zijn.

Latere overwegingen -) bi-achten er toe om de oorzaak van het

regelmatige gedeelte van het storingsverschijnsel te zoeken in het

hvpollieiiseh bestaan van een kringvormig stelsel van electrische

sti'oomen, hoofdzakelijk in de hoogere lagen van den dampkring

gelegen, en de aarde c\enwijdig aan de lijnen van gelijke noorder-

lichts-veelvnldigheid omslnitende.

Indien met Schmidt ') aangenomen wordt, dat de storingen ver-

oorzaakt worden ilooi' de lieweging van kleinere stroonu'ingen o\er

hef aardoppervlak, zoo vertoont het geheel een sterke analogie met

de groote cyclonische beweging van de dampkringslncht om de polen

heen, met de voorttrekkende depressies daarin, zooals het kortelings

door II. HiLDEBRANDssoN is Iteschreveii.

Nn was het voor de hand liggend om aan te nemen, dat znlk

een stelsel van kringvormige stroomen tengevolge van de aswente-

ling der aarde een dagelijksche schonmieling moest ondergaan en er

wei'd getracht een dergelijken in\loed af te leiden dooi' dilinaal de

\erschilsvectoren voor de afzonderlijke uren op te maken.

Hoewel de uitkomsten van dat onderzoek het bestaan van zulk

een dagelijksche schommeling aan hel licht brachten, zoo waren die

uitkomsten toch te vaag om tot bejiaalde gevolgtrekkingen te leiden

— de geringheid van die dagelijksche schommeling vergeleken met

de onregelmatige veranderingen, die de magnetische storingen ver-

gezellen, WiUj hier\an ongetwijfeld de reden.

In IH99 nu loonde Dr. Lüdeling ^) aan, dat besliste uitkomsten

Ie verkrijgen waren, indien men de gemiddelde uurwaai'den voor

') Meteorologische Zeitsclir. 1895, pg. 321.

-) Terrestrial Magnetism V, pg. 128.

S) Metcorologisclie Zeitsclirift 1899, pg. 385.

') Terrestrial Magiiclism IV, pg. 24Ö'
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alle dagen met die op zeer rustige dagen (Wild'öcIic normaaldagen)

vergeleek.

Iji zijn belangwekkende verhandeling geeft hij nurwaarden van

den aldus gevonden versehilsveetor of wel storende ki-aciit op voor

de ai'ctisehe stations over de maanden Juni—Juli 1883, en wel alleen

de horizontale componenten Xs en r/s-

De door hem geteekende \'ectordiagrammen vertoonen de eigen-

aardigheid, dat de vector zich op alle stations tegenovergesteld aan

den nurwijzer beweegt, met uitzondering evenwel van dat \'Oor

Kingna Fjord, waar jnist het tegenovergestelde plaats grijpt.

Ook te Godthaab beweegt zich de vector gednrende een gedeelte

van het etmaal unrwijzersgewijs.

Om nu voor de geheele aarde een overzicht van dat verschijnsel

te \erkrijgen, berekende schrijver dezes de diagi-ammen voor Green-

wich, Washington, Titlis, Zi-Ka-Wei, Batavia, Zuid-Georgië en Kaap

Hoorn, eveneens over de maanden Juni—Juli, en bovendien werd voor

zooveel mogelijk alle stations de verticale component afgeleid.

De verticale component bleek een heeldaagsche schommeling \an

dezelfde orde van grootte als de horizontale component uit te voeren.

Het was nu gemakkelijk om de stations in de volgende groepen

in te deelen : (zie tabel p. 458\

Wanneer men dus de stations rangschikt zooals hier is geschied,

dan volgen de veranderingen in den zin van draaiing van den horizon-

talen vector en de tijden \ an maximum en mininnim \ an de verticale

component elkaar regelmatig op. De rangschikking, die hier is ge-

volgd, is nu die volgens den afstand van de noorderlichtspool, die

reeds door Nordeksköld op ± 80°.5 N en 80" W werd aangenomen en

het is inderdaad opmerkelijk, dat vroeger gevonden werd '), dat de

storingskracht in vlakken ligt, die de aardoi)per\lakte langs kromme
lijnen snijden, die in diezelfde pool sanieidoopeu.

Om nu het gedrag van de horizontale component verder ua te

gaan, werd een i*eeks van J2 kaarten res|). voor de Göttinger uren

O'', 2'', 4* 22^ aangelegd, waarin de gelijktijdige richtingen

der vectoren voor de arctische stations volgens Lüdeling's gegevens

geteekend werden.

Die 12 kaarten laten duidelijk zien, hoe het eene gedeelte der

vectoren naar een zelfde focus wijst en de overige als het ware uit

een ander focus uitstraalt.

De j)laatsen van die htci zijn zoo onbevooroordeeld inogelijU bepaald

geworden. Hierbij zijn lechthoekige coördinaten gebruikt met den

') MeleorologiscliL' ZeiUilirin IS'Ja, pag. 32J.
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Statiou

De horiz. vector beweegt

zich in liet diagram gelijk

of legenovei'ge.steid aan do

iiniwijzeis.

De verticale coinpoiieiit vertount een ;

maximum iiiiiiimiim

Kill^'lia 1'jniil

Ciudlliaalj

•lijk-

tegenovergesteld

maar 's avonds

gelijk.

's avonds 's morgens

waarneminiren ontbreken.

Kaap Tliordsen •

Jan Mayen

Ssagastyr

Fort Rae

Point Karrow

Nova Zeinbla

Bossekop

Sodankyla

's avonds. s morgens

legenover-

gcstcld.

waarnemingen onbetrouwbaar.

's avonds 's morgens

's morgens 's avonds

twee maxima en minima, z.; zeer klein.

's morgens 's avonds

tegenovergesteld

maar 's morgens

gelijk. De E/W
component zeer

klein.

Pawlowsk
I

Greenwicb \

gelijk.
s morgens 's avonds

Tiflis

"Washington

gelijk, maar
vonds tei

gesteld

"s avonds tegen- s morgens 's avonds

Zi-Ka-Wei De richting

lilijÜ vrij-

wel con-

stant van

WSWuaar
ENE.

s morgens 's avonds

Batavia tegenovergesteld

maar 's avonds

gelijk.

's middags s morgens

Zuid Georgië (

Kaap Hoorn \

gelijk.
s morgens 's avonds

our.sproiijj;' \ ;iu cuünliiiulüü iii Ül; Xoui'dpuul, turwijl iil.s x eii 1/ as

resp. (Ie luoriilianeii van 180" en 90^ E van Greenwich zijn aange-

nomen. De eenheid \an de waarden, zooais ze hieronder zijn opge-

geven, is 2^'/ 0^.5, zoodat j/ .(,'
-f- //' op weinig na den poolsaf^tand

in graden aangeeft en dit, omdat de kaarten in stereographische

projectie geteekend zijn. Verder is liet focus, dat de vectoren zoelcen,

positirt', dat licigeen ze ontvliicliten, negatief genoemd.



( 459 )

Jliddelbare tijd
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Hel iiii(l(l('l|)iiiil \;iii (li'/.c cii-kclhaaii. dal lid licst .stofui(/--:/)i'ii/

jrejidciiid /.ij, iiul Miliiciis dien (i|>:

79= N. en TB'^ W.

Voor de noorderliclitiHiol was aangenomen:

80°.5 N. en 80" W.

en voljieus ScMMinr sneed de niagnetische as in 1885 de aardopper-

vltikte in

78 .5 N. en 6815 W.

Wij /ijii dus lot de merkwaardige uitkomst geraakt, diil de dige-

lljksdie beweyimi van de arctische foei der storiiiijskrnclit ji/aa/s

vindt in een cirkelrornii(/e baan van 14°. 5 straal en om een pool, die

jtractisc/i samenvalt met de noord<'rllrJifapool en zeer nahlj liet uiteinde

der magnetische as ligt.

Als wij im onderstellen, dat deze dagelijksclie schommeling in de

storingskracht \eroor/.aakt wordt door een krachtsveld, dat oxer de

aarde heenglijdt van Oost naar AVeót (zooals ook LüDEi.iNd l.c.

onderstelt) en zulks in overeenstemming met de inzichten, die men

tegenwoordig in het verschijnsel der gewone dagelijksclie variatie

heefi, dan worden wij genoopt aan te nemen, dat dit veld (h-aail

om de zoo juist gevonden as, gericht van 78^ N. 79' W. naar

78° S. 101" E.

Om nu een voorstelling van hel dagelijksclie kraclilsveld Ie wimien,

moeten wij de \ector-diagranunen zelf onderzoeken.

Natuurlijk vertoonen de diagrammen van eenzelfde groep onder-

linge ver.scliillcn, gedeeltelijk tengevolge van oiixokhiend materiaal

(van de poolstations niet meer dan 2 of 3 maanden) en gedeeltelijk

tengevolge van plaatselijke invloeden, zooals reeds ddor SriiMiDT

(Met. Zeitschr. 1899) is opgemerkt.

Om die onregelmatigheden, die vourloopig alleen \er\\airing in

de uilkoinslen zonden brengen, - waardoor een mogelijke verklaring

van het verschijnsel (wat toch ons eerste doel moet zijn) wellicht

verhinderd kan worden, — te vermijden, is voor elke groej) één station

met een duidelijk regelmatig diagram als verteu-enwooidiiier ge'xozen.

Zij zijn :

Kiiigua Fjord, .laii .Alaven, Sodankyla, Titlis, Zi-Ka-Wei, Batavia,

Kaap Hoorn, ((itodthaai) is overgeslagen, onidal het voor de horizon-

tale comp(ment vrij wel overbodig is en de verticale component

ontbreekt).

De waarden der c(imi)onenfen zijn verder grapliiscli \ereifend.

Om nu de voorstelling van het krachts\eld der dagelijksclie scliom-

melin^' te verkrijgen is de thans gebruikelijke wijze om de opvolgende
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uurwaardcu voor ieder shilioii kuigs de })arall('l \;ui dal station te

venieelen, ook hier toegepast. Volgensdien is dus een kaart \-olgens

Mercator's projectie geconstrueerd, iininf nu. volgens de i-torings-as,

en daarop de lijnen van gelijke verticale component en de horizon-

tale \ectors geteekend.

De lijnen van gelijke verticale component omvatten in hoofdzaak

acht foei van maximum en minimum verticale component, (vi^aarvan

twee dubbel zijn), die hieronder in tabel zijn gebracht.

(Hierbij moet niet vergeten worden, dat de breedten en lengten

volgens de stoiingsas zijn gerekend). De lengte van de zon voorden

stand van 21 Juni is nul genomen.

Breedte
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Aardkunde. — !). IIct ,\1\ktin \nvd[ iiaiueiKs tien Holt .1. 11.

BoNNKMA een opslel luui, gelileld : nEen stuk kalksteen der

Cevntopy<ie-zone uit het Nederhmhche diluvknn.

Terwijl il< in een |);iar opslelleii, welke onlangs in deze verslagen

verselienen, \oornaniclijk iels meegedeeld heb omtrent de cambrisclie

zwerfbiokken uit (k^ locmgroeve onder Hemeluin, weiiscli ik nu

een begin te maken met (k; oiidersilnrisclie.

Vooraf wil ik echter mijne mededeeHng omtrent de verspreiding

van den ondercambrischeii zandsteen met Dischiella Holsti Mohkrg

aanvullen. Destijds ') iiei) iU vennehl, dat ik in de Duitsehe literatuur

niets met zekerheid had kunnen vinden onitreut zwerfhlok^en \an

dit gesteeide. Dit was een gevolg van de onvolledigheid mijner lite-

ratuur over sedinieutair(ï zwcrl'l)iokken. Na het verschijnen van mijn

opslel had Prof. Stoi,tj''.y ^) de welwillendheid mij eene reeds een

paar jaar vroeger verschenen \erhandeling te zenden, waarin het

voorkomen van deze soort zwerfl)l()kkeu in het Duitsehe diluxium

Aei'ineld wordt.

Ook hier in de leemgroeve onder llemelum \"ond ik de o. a. door

Staring '), jMaiitin '') en ScnHOEDKU van dek Koi,k ') uitgesproken

meening, dat oudcM-silurische zwerfblokken in ons diluviuni bijna

ziiuden outlireken, niet bevestigd. Voor Groningen werd dit reeds

iloor \'an ('ai.kkk '') meegedeeld. Later toonde ik hetzelfde aan voor

Kloosterholt ') en ook zal het blijken, dat de keileem van llemelum

niet minder oiulersilnrische zwerfblokken bevat dan die der beide

zooeven genoemde localileiten.

De afwijkende meening dei- bovengenoemde schrijvers is gemak-

kelijk \ei-klaari>aar door de wijze, waarop vroeger verzameld wei'd.

Men heeft destijds weinig of geen gebruik gemaakt van den hamer

1) BoNNEMA, Eenige nieuwe oiidercnmbrisclio zwcrfbiokkcn uit hüt Nederlandschc

diluvium. Versl. v. d. Koninkl. Akad. v. Weteu.scliappen. 1903. pag. 607.

-) Stollev, Einige ncuo Sedimenliirgeschiebe aus Schlcswig-Holstein und benach-

bartcn Gobietou. Sohriftcn dos Natui'wissenschafllichen Vereins für Scldeswig-

Holstein. 1898. Bd. XI. |)ag. 133.

^) Staring, De bodem van Nederliuul. 18üO. II. pag 99.

•) Marti.n', Nioderlandisclie und Nordvvestdeutsclie Sedimentargeschicbe. ISTS.

pag. 14.

") ScHHOEDEU VAN iJEK KüLK. Bijdrage tot de kennis der ver.<pieitling un/.er

kristallyne zwervelingon. Dissertatie. 1891. pag. 51. Stelling VII.

") Van Calker, Uebei- das Vorkommen cambrischor und untersiluiisclier Geseliiebe

bei Groningen Zcilsclii-. d. deutscli. geol. Gesellse'/att. Bd. XLlll. pag 792.

') Bo.NNEMv, De sedimentaire zwerfblokken van Kloosterholt, Versl. v. d. Koninkl.

Akad. v. Wetenschappen. 1898. pag. 448.
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en zonder t\vijfel alleen die steenen meegenomen, welke door hun

uitwendig voorkomen in liet oog vielen. Bij ondersilm-ische zwerf-

blokken is dit zeer zelden het geval. De stokken van Syriiigophyllum

orgamun L. welke waarseliijnlijk zonder uitzondering oiidersilurisch

zijn, maken hierop eene uilzondering en we zien juist, dat deze in

oude collecties in groot aantal aanwezig zijn.

De hovensilnrische zweifblokken echter, waaraan soms h.v. hij

choneteidvalk reeds van buiten hunne rijkdom aan fossielen op te

merken is, vallen veel eerder in het oog. Vooral is dit het geval

met de versteende koralen, die meestal een bovensilurischen ouderdom

bezitten. Ze vormen dan ook het grootste gedeelte van de oude

collecties.

Ook wanneer men bij het Aerzamelen gebruik maakt van den

hamer, zal men in evenredigheid meer hovensilnrische zwerfblokken

met determineeriiare \ersteeningen vinden dan ondersilurische, doordat

de eersten over het algemeen veel rijker aan fossielen zijn dan

de laatsten.

Bovendien worden in bovensilurische zwerfi)lokken menigvuldig

Leperditienkleppen aangetroffen. Doordat deze wegens hunne betrekke-

lijk geringe grootte en hunne gladde oppervlakte gemakkelijk bloot-

gelegd Avorden en de verseliillende soorten van Leperditia gemakkelijk

te onderscheiden en voor verschillende lagen karakteristiek zijn, kan

men door middel \an deze resten van menig bovensilurisch z\\ erf-

blok den ouderdom bepalen.

Een groot gedeelte van onze ondersilurische zwerfblokken bestaat

daarentegen uit stukken taaie, grauwe kalksteen, welke arm aan

versteeningen is, zoodat zij zeer zelden een determineerbaar fossiel

geven. Dikwijls blijkt uit het bevatten van een stuk van een Asaphus,

Illaenus of Endoceras voldoende hun ondersilurische ouderdom, maar

zijn deze resten te onvolkomen om daarmee te bepalen tot welke

afdeeling van het ondersiluur de zwerfblokken behooren.

Nog slechter is het in dit opzicht gesteld met de veelvuldig Aoor-

komende kalksteensoort, welke petrograiihisch veel op de lithogra-

phische gelijkt en waarschijnlijk in ouderdom met die van de

Wesenberger laag o\ereenkomt. Bijna nooit wendt hierin eene ver-

steening aangetroffen.

Men moet derhahe veel tijd besteden om eene collectie bijeen te

brengen, waarin de vei-schillende afdeelingen van het ondersiluur

goed vertegenwndrdiud zijn. Het is mij ook niet gelukt eene dergelijke

uit de leemgroe\e onder Hemelum samen Ie stellen. Gedeeltelijk is

dit daar\an een gevolg, dal deze gelegenheid om zwerfblokken te

verzamelen slechts korten tijd bestaan heeft. Daar de leem uiet
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goschikt voiir hel luikUeii vaii sIcL^iieii lilcok te zijn, wordt er niet

meer gegi'a\eii.

De lioofdoorzaak is echter, dal meestal in hel begin van het winter-

haltjaar leem gegraven werd en in het laatste gedeelte \'an dat seizoen

de gevonden zwerfblokken tot mac-adam geslagen werden. Jiüst in

dit gedeelte van liet jaar laten mijne werkzaandieden en meestal ook

het weer, niet toe om excursies te maken.

Het zwerfblok, waarover ik thans iets wensch mee te deelen vond

ik een paar jaar geleden in bovengenoemde leemgroeve en kan zonder

twijfel tot ile Ceratopyge-zone, de oudste \ an het oiidersiluur, gebracht

worden.

Het bevatte eene kern van tlichten splinterigen kalksteen met een

lichtgrijze eenigszins gi-oenaclitige kleur. Deze was omgeven door eene

geelbruine, zaciitere verweeringskorst, welke aan de oppervlakte

grijsachtig gekleurd was. Hier en daai' werden kleine glauconict-

korreltje.^ en pvriet aangelroflen.

Bij het stuk slaan leverde de keni mij wegens hare geaardheid

geene fossielen ; maar uit de \erweeringskorst gehikte het mij eenige

in deze afdeeling voorkomende versteeningen bloot te leggen nl. ;

J. Ceratoj)>/(/(i forflcula Sars '). Hiervan Averden gevonden een kop-

middenschild, eene losse Avang en een drietal fragmenten van het

pygidium. Deze i-esten zijn afkomstig van de variëteit acicularis Sars

et Boeck, daar de as van het pygidium uit 6 segmenten beslaat.

Het kopschild komt ook meer met tlguur 15 dan met tiguur 17

overeen.

2. St/mphi/sunis- angustatus Sars et Boeck''). Eene glabella en drie

kleine pygidia werden aangelroflen. Aan deze laatsten is duidelijk

waar te nemen, dat de as gewoonlijk alleen aan de steenkern goed

is te onderscheiden.

3. Holomelopus (.^ elatifrons Ang '). Meer of minder ongeschonden

kopmiddenschilden kwamen in een groot aantal \oor. Slechts aan

een exemplaar, waarvan de eene zijde nog in liet gesteente zit, is

de stekel, waarin de glabella naar achteren uitloopt, te zien.

4. Euloma ornatuin Ang ^). Een stuk van een kopmiddensclnld

on vmi een pygidium werden blootgelegd.

5. Agnostus Sideiiblm/hi Liurs. '). Deze is vertegenwoordigd door

een kopschild.
"

i) Brögger, Die silurischen Elagen 2 und 3. pag. 123. Tab. III. lig. 15—22.

2) Bröggeu loc. cit. pag. 60. Tab. III. (ig. ï», 10, 11.

») Bröggek loc. cit. pag. 128. Tab. III. fig. 1?

*) Brögger loc. cit. pag. 97. Tab. ill. fig. 5, 6.

') LiNNAHssoN', Om Vcscergotlands cambriska och siluriska aflagringa. Svenska

Yfcteiiskaps-Akaclemiens haudlingar. ISö'J. Bd. S. No. 2. pag. 74. Tab. II. fig. 33, 31.
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6. Shumardia pusilla Sars')? Een zeer klein pygidinm, dat zonder

twijfel van eene Sliinnardia-soort afkomstig is, ben ik geneigd hiertoe

te rekenen. Dat ik dit niet met zekerheid kan doen, komt, omdat

liet zijdelings eeiiigsziiis samengedrnkt is en daardoor ook niet zoo

breetl, als het door Mobkrc; afgel)eelde pygidiuni. Misschien is het

laatste, dat afkomstig is uit lei, eenigszins plat gedrukt; terwijl dat

uit mijn zwerfblok nog den oorspronkel ijken vorm bezit. Het is

echter ook mogelijk, dat het van eene nieuwe Shumardia-soort

afkomstig is. Volgens Hennig '^) komt eene zoodanige in de Ceratopyge-

zone van F.gels'ng voor. Ongelukkig laat de verhandeling, waarin

deze nieuwe soort zeker beschreven zou worden en welke volgens

genoemden schrij\'er destijtis spoedig verschijnen zou, nog steeds op

zich wachten.

7. Orthis Cluistianiae Kjerulf). Verscheidene kle|)[)en van deze

kleine Brachiopood lieten zich vinden.

De drie eerste trilobietensoorten worden volgens Tullberg ") ook

in de onderste lagen van de Oelandsche Orthocerenkalk aangetroffen,

maar daar dit niet het geval schijnt te zijn met de andere fossielen,

aarzel ik inet om dit zwerfblok een stuk Ceratopj'ge-kalk te noemen.

Zwerfblokken uit de Ceratopyge-zone met resten van trilobieten

schijnen in het Duitsche en Nederlandsche diluvium zeer zeldzaam

te zijn. Voor zoover ik kan nagaan zijn twee door Remelé *) en een

door Stolley ") als zeker hiertoe behoorend vermeld. Zij komen
echter niet met dat van Hemelum overeen, daar die van Remelé

zeer bont \an kleur zijn en dat van Stollei' een stuk gele ijzeroker

is, dat volgens hem door verweering waarschijnlijk uit een ijzerrijk,

kleihoudend gesteente ontstaan is.

Vroeger is door Remelé ') verklaard, dat het bij Nenstrelitz ge-

1) Brögger, loc. cit. pag. 125. Tab. XII. fig. 9.

MoBERG, Om en afWeliiing inom Oelands Dictyoncmaskiffer s"sora motsvai-ighct

till Ceratopygeskiffern i Norge. Sveriges geologiska undersÖAiiing. Scr. C.

No. 109. pag. 4.

-) Hennig, Geologischer Fiilircr durcli Schonen. 1900. pag. 33.

^) Gagel, Die Brachiopoden der canabrischen uud silurischen Geschiebe ini Diluvium

der Proviuzcn Ost- und Weslpreussen. Beilrage znr Naturkun^le Preussens, heraus-

gegeben von der Physikalisch-Oeconomischen Gesellschaft zu Königsbcrg. No. G.

1S90. pag. 34. Taf. II. fïg. 22.

•) TuLLBERG, Förelöpande redogorelse för geologiska resor p'i Oeiand. Geologiska

Föreningens i Stockholm Förliandlingar. 1882. Bil. VI. pag. 231.

') Remelé, Ueber da.s Vorkommen des Sc1iwedisi:hen Geratopyge-kalks uuter den
Norddeutschen Diluvialgescliiehen. Zeilschr. d. deutsclicn geol. Gesellschaft 1881.

Bd. 33. pag. G9Ü.

•') Stolley, loc. cit. pag. 13.").

") Remiclió, loc. cit. pag. .")00, ü95.
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Vonden zwerflilok, wiiuruit Hhyükii zijn Harpidcs rngosns beschreef,

vermoedelijk (.'eratopyjie-kuik zon zijn. Hierk)c besloot hij voorna-

melijk, omdat in de Zweedseiie en Noorwecfi-sehe Ceratoi\yge-zone

de meest iiaxerw aiile soort ii.l. Ila]-|)i<les riigosns Sars et Boeck

voorkomt en destijds geene soort van dit geslacht in hoogere lagen

aangetrotlen was. Nn echter later door Tri,i,i?Ki{G \) meegedeeld is,

dat in de onderste granwe Orthocerenkalk van Oeland eeiic nieuwe

soort \an llai-pides voorkomt, is de waarscliijidijklicid, dal (Hl zwert'-

blok Ceratopygc-kalk is, kleiner geworden. ïe meer, daar volgens

Remki.é <lit zwerfbloic zeei- veel op glanconietisclie Yaginatenkalk

{= onderste granwe Orthocerenkalk) gelijkt.

Let men alleen op de petrographische geaardheid en de aanwezig-

heid van Oithis Christiniae, dan zijn er wellicht meer overeenkomstige

zwerfblokken in het Dnitsche dihivium gevonden. Zoo vermeldt

GoTTScni'. '') een lichtgrijzcn splinterigen kalksteen met eene groene en

gele tint, welke Lündguen voor Ceratopyge-kalk hield. Hij deelt echter

tevens mede, dat deze vdlkcnneii owi-eeiikoml met door Dames bij

Aeleklinta verzamelde handslukken van Ceralopyge-kalk, terwijl vol-

gens PIoLM ') aldaar deze afdeeiing van het ondersilnnr ontbreekt.

Ook behoort hiertoe dan misschien de Cei'atopygc-kalk, welke

Stei'ssloff *) onder /> i)eschreef' als eene licliliii-auw e kalk met eene

groenachtige tint en eene kleine Orthis.

Verder schijnen overeenkomstige zwerfblokken dan ook aangetioft'en

te zijn door Ötolley '). Alleen die stukken komen dan in aanmer-

king, welke volgens hem zoo dicht zijn, dat ze op serjjentijn gelijken.

In het oostelijk gedeelte van het Dnitsche diluvinm is dan misschien

ook wel een dei-gelijk zwerfblok gevonden. Ten nnnste Gagel '} spreekt

van een groenachtig, op sommige plaatsen door verweering iets geel

gevlekt stuk harden kalksteeii, waarin de kleine glauconiet-korrels

tamelijk verspreid optreden. Of het dicht is, vermeldt hij echter niet.

Hoewel in al deze stukken, uitgezonderd dat van Steussloff de

V TuLLBERG, loc. cil. pag. 232.

-) GoTTscin':, Die Seilimenlar-Geschicbe der Provinz Schleswig-Hulstuin. l!SS3.

pag. 14.

^) HoLM, Om de vigtigaste resultaten fr.'ln eu sommaren 1882 utförd geologisk-

palaeontologisk resa pi Oeland. Oefversigt of Kongl. Vétenskaps Akadcmlens

Förhandlingar. 1883. pag. 67.

•') Stecssloff, Sedimenliirgescliiebe von Neubrandenburg. Archiv de.s Vereins der

Freunde der Naturgeschlchle in Mccklenburg. 1892. pag. ]Ö3.

'«) Sï0Li.EY, Die cambrischen und silurischen Geschiebe Schleswig-Holsteins uud

ihi-e Brachiopodenfauna. Archiv für AnthropoJogie und Geologie Schleswig-Holsteins

und der beuachbarten Geblete. 1895. Bd. I. pag. 43.

") Gagel, loc. cit. i)ag. 9. \b.
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aainveziglieid van Ortliis Christianiae opgegeven wordt en ze potro-

gi-aphiseh nün of meer op mijn z\verfl)lok schijnen te gelijken, cUirf

ik tofli niet als zeker aannemen, dat zij hiermee in nauwe betrek-

king staan.

Verder dient nagegaan te worden, waar overeenkomstige kalksteen

nog als \-aste rots aangetroffen wordt. Zeker is dit het geval te

Ottenby aan de weslkiisi van het meest zuidelijke gedeelte van

Oeland. Hiervan hel) ik mij dezen zomer kunnen overtuigen. Niet

alleen is de CeratO})jge-kalk aldaar meestal van dezelfde petrografische

geaardheid, maar ook is zij rijk aan vcrsleeningen. Naar het midden

van dit eiland moet deze hiag volgens Holm numler ontwikkeld zijn

en de kleur meer roodachtig worden. Ook is zij daar armer aan

versteeningen, zoodat gewoonlijiv alleen Orthis Christianiae aange-

troffen wordt. Zij ontbreekt volgens genoemden schrijver op het

jioordelijk gedeelte van Ueland.

In Schonen is Ceratopjge-kalk alleen met zekerheid aangetroffen

bij F:lgelsang. Deze bezit echter eeiie meer blauwachtige kleur, zooals

ik kan waarnemen aan een stuk, dat ik van Prof. MoHKJto ontving.

ISJisschien komt overeenkomstige kalksteen ook \'oor in West-

Gotland op de KiimekuUe en den Hunneberg. Volgens Linnarsson ^)

is die van de Kimiekuile eene harde, lichtgrijze, meestal blauw- en

groenachtige kalk met dikwijls talrijke, kleine, zwartgroene glau-

conietkorrels. Van die van den Hunneberg schrijft hij, dat ze niet

of weinig bitumineus, soms dicht dan weer kristallijn, of zwart of

grijs is, terwijl ze dikwijls ook pyriet bevat. Zooals men ziet is de

mogelijkheid, dat aldaar dergelijke kalksteen aanwezig is, niet uitge-

sloten ; maar zonder \-ergelijkingsniateriaal valt hier niets met zeker-

heid te zeggen.

Verder is Ceratopyge-kalk, wellve zooals bekend is niet in de

Russische Oostzee-provinciën voorkomt, nog als vaste rots bekend

in het zinden van Noorwegen in de omstreken \'an Christiania en

Mjösen. Volgens Holm'-') komt zij soms zooveel met die van Ottenby

op Oeland overeen, dat hij ze daarvan niet zou kunnen onderscheiden.

Brögger ') noemt de kleur echter telkens Idauw, zoodat ik \ermoed,

dat ze wat de kleur betreft, meer op ilie van Fagelsiïng gelijkt. Een

stuk Ceratopyge-kalk, dat ik in het geologisch Instituut te üroinngen

zag, schijnt dit te bevestigen.

Ten slotte is nog jia te gaan, waar de plaats \an herkomst van

dit zwerfblok is te zoeken. Ik vei'moed, dat ze niet ver van Otlenbv

^) Linnarsson, loc. oit. pug. 3ü, 5(j.

*) Holm, loc. cit.

*) Brögger, loc. clt. pag. 14.
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is gelegen. Ten eerste pleil liiei-voor (k- in alle o|i/.iclitcii vnlkdiiicii

gelijkenis van ons zwerfliloU met de aldaar voorkomende Ceralojn'üe-

kalk. Ook de omslandigheid, dat ik in de leemgToeve onder lienielnm

vele ook op Oelaiid voorkomende soorten van zwerfblokken gevonden

liel», maakt dit waarschijnlijk. Ik hel» hiervoor slcehts te herinneren

aan de vroeger hesehrevon stukken van Scolilhiis-zandsteen, zand-

steen met elkaar krui.sende lagen en Diseinella Holsli-zandsteen, terwijl

dit aantal nog gemakkelijk vermeerderd kan worden, zooals ik

sjtoedig h(Hi|i aan Ie toonen. Door deze overeenkomst in zwerf-

i)lokken wordt de waarsehijnlijkhcid, dat het ijs over die streken

tot ons gekomen is, grooter en daardoor tevens de kans, dat een

stuk ('eraloi)yge-kalk van daar naar hier gehraeht is.

Natuvirkunde. — De Heer v.vx der Waals hiedt eene mededeeling

aan \an den Heer J. P. KuENEN : ,,Orer lu't kn'fi.sch iDcm/jiuiit

van twee vloeiïtojf'en."

( Inder het kritisch meng[)nnt van twee vloeistofien verstaat men
in het algemeen een punt, waar twee coëxisteerende N'loeistotTen in

elk opzicht gelijk worden; op het i('-vlak lieantwoordt aan zulk een

punt een plooijniid van de vloeistot'plooi en in de volume-samenstel-

ling {v—x) figuur een eindpunt of kritisch punt van de grenslijn

voor twee vloeistoften. Meer in het bijzonder wordt met kritisch

mengpnnt dat pnnt bedoeld, waar de vloeistoften zich in den kriti-

schen toestand en gelijktijdig onder de drukking van den verzadigden

dam|) l)evin(leii. In de v—x flgnur is dit het punt, waar de vloeistoftijn

met haar kritisch punt de damp-vloeistoflijn aanraakt en derhalve

bij temperatnursvei'andering het kritisch punt te voorschijn komt of

verdwijnt. Deze aain-aking kan aan de binnenzijde van de damp-

vloeistollijn plaats vinden — dan ligt dus de vloeistoflijn op het

oogenblik der aanraking geheel in het metastabiele en labiele deel

der figtiur — of aan de buitenzijde, als wanneer de vloeistoflijn in

het praktische gedeelte der figuur valt. Er komen ook gevallen voor,

wtuir omgekeerd een damp-vloeistoflijn met een vloeistoflijn in aan-

raking komt, bijvoorbeeld bij methaan en methylalkohol. Al deze

gevallen nu xoldoen aan dezelfde meetktindige voorwaarde, n.1. de

aanraking van een grenslijn in een kritisch puid met een andere

grenslijn, en de gevolgtrekkingen, welke uit deze ^•oorwaarde voort-

vloeien, moeten dus ook in al die gevallen geldig zijn. Om niet door

een Ie algemeene behandeling aan de duidelijkheid Ie kort te doen,
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zullen wij bij de \-cr(Iere bespreking liet geval in oogcnsehonw nemen,

waar een vloeisk)tiijn niet haar kritisch punt de damplijn aan de

Iniitenzijile aanraakt. Daar de grenslijnen zich in het algemeen bij

^•erwarming• samentrekken, moeten in liet aangenomen geval de twee

grenslijnen bij temperatuursverliooging zich v^an elkander scheiden,

terwijl zij elkaar bij afkoeling gaan doorsnijden. Deze ligging der

grenslijnen is het eerst door van der IjEK ^) bij mengsels van phenol

en water aangetroifen,

Zoolang de vloeistoflijn de damplijn doorsnijdt, kunnen op de

dt)or VAN DEK Waals aangege\'en wijze de metastabiele en lal)iele

evenwichten in de beschouwing opgenonieji worden : ziet men dan

tijdelijk van het driephasenevenwicht at', zoo bestaat er in de coëxis-

teerende phasen een continue overgang de geheele damplijn langs;

de dampphase gaat daarbij tweemaal door een keei'pnnt, n.1. op de

oogenl)likken, wanneer de vloeistofphase door de spinodale lijn van

de vloeistofplooi heengaat ; in deze pimten bereikt de drukking,

beschouwd als een functie van de samenstelling der vloeistof, esn

maximumwaarde '). Veelal komt er nog de verdere liijzonderheid

bij, dat tusschen de twee genoemde punten een toestand ligt, waar

de samenstelling \"an damp en vloeistof gelijk zijn en waar dus

weer de drukking een maximum' of minimum is, hetwelk in dit

ge\al tusschen de twee andere maxima als minimum optreedt: een

gevolg daarvan is, dat de driephasen-drukking grooter is dan die

\an de naburige mengsels en dat de samenstelling van den damp
tusschen de samenstellingen der coëxisteerende vloeistoffen gelegen is.

Dit laatste is het door van der Lee aangenomen geval, ofschoon,

zooals later uit de metingen van Schreinemakers '') gebleken is, het

maximum bij phenol en water buiten den driephasendriehoek ligt.

Bij nadering tot het kritiscli punt komen de twee vloeistoffen

dichter bijeen en vallen in dit punt samen : wat gebeurt nu hierbij

met het minimum {.i\ = .cj in het zooeven genoemde geval, dat

zich een dergelijk pnnt in het labiele deel van de figuur bevindt ?

De eenvoudigste onderstelling is, dat dit minimum tot op het laatste

oogenblik tusschen de beide maxima en dus a fortiori tusschen de

twee coëxisteerende vloeistoffen in blijft liggen, en dat tengevolge

daarvan in het kritisch pnnt zelf alle genoemde bijzondere punten

zich tot één maximum-punt \ereenigen ; in het kritisch punt zou

dan lilijkbaar weder, x^ = d\. Deze gang A'an zaken werd zoowel

1) Van der Lee, Dissertatie, Amsterdam 1898. Zcitschr. Pliysik. Chemie 33 p. G22.

3) Van der Waals, ContinuitiU II, p. 18, tig. 3.

•') Schreinemakers, Zeilschr. Physik. C.liomic, 35, p. tGl.
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door mijzelf') tvls door van dkr liKK ") hijiia als \rtii zelf sprokond

aaii^cMionieii oi loch komt liij mij mi bij ecu meer luxuwkeuri»;-

onderzoek als oiijuisi xoor. Van uku Lkk meende zelfs de jiiistlieid

der genoemde bcsclioii winti met belinlp van bekende tliermodyna-

niist'lie l>etrekkingen Ie kunnen i>e\vijzen. '')

Voert men in de bekeiid(> foi'mide \(ioi de ilani|)drnkkinL>'

dp .'-j— .c, fd%^

de \()or\vaarde in, welke in de reeds genoomde siiiji)nnfen met de

spinodale lijn en dns a fortiori in het kritisch pnnt geldt, n. 1.

dK, \ dp—^ ==: O, zoo wordt — = en derhahe is de drukking een maxi-

mnin. Deze laatste gevolgtrekking is echter onjuist: men kan n. 1.

gemakkelijk iiewijzen, dat voor ymiet alleen de genoenule vergelijking

d"-p

gel(h, maar tevens ~ i= O. In het raaki)nnt der twee plooien

fd% \
toch geldt blijkhaar niet slechts 1 z^

—
:^

1 = O, maar tegelijkerlijd

—
I
^^

I
=r O, omdat de spinodale lijn der \loeistofplooi de comio-

dale der dam|(plooi aanraakt, en vooi- deze vergelijking mag ook

. / ö'£;\
eenx'ondig ^ = O gest-hre\eu woi-den, omdai in liet kriliscli pnnt

de drnklijn dezelfde i-aaklijn bezit, üerekent men nn uil de \erge-

dp d'p
lijkiici- \(ior — de waarde \'an -

—

-, zoo \indl men

Hierin zijn alle termen gelijk aan O, daar i\^ eu —— geen bijzon-
dx

zondere \vmirden aaimemen. /ii lud. ah/enieen is ile dfukkiiit/ in lu't

hritisclb punt dus t/een maxhnum ; de i-locisloftak van de (jrenslijn. in

de p
—X Jiguur heeft in liet l-ritisch pu)tt een hni(jjjHnt niet een rnak-

lijn evenwijdig aan de .e-as. Nu is toch de gevolgtrekking van van

DEU Lee juist, indien wij bovendien de xoorwaarde ,r, = .c^ als

nieuwe voorioaarde invoeren: dan wordt n.1. ook het volgende dif-

') KuENEN en RoBsON, Phil. Mag. (5) 48 p. 184, tig. 2.

-) Van der Lee, 1. c. p. 69.

") Van der Lee, 1. c. p. 74.
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terentirtalqnoticiit {>'*?l'ik Aiw mil. Meii viiidr locii na substitutie

van —^ = en --^^0 de volgende nitdrukkiiiif :

0.(;% o.v\

en deze uitdrukking verdwijnt alleen, indien ,i\^a\, daar ^— niet
d.1«'

gelijk nul is.

Ook zonder van de formules gebruik te maken kunnen dezelfde

gevolgtrekkingen meetkundig uit de p— ,/ tiguur worden afgeleid:

is er geen minimum tussclien de i.)eide maxima, zoo vallen in het

kritiseh punt drie snijpunten samen, en is er dus een buigpunt ; is

er bo\endien nog een minimum, zoo vallen vier snijpunten samen

en heeft men een maximum van de tweede orde.

Nu mag echter niet als i)ewezen Avorden aangenome]), dat het

genoemde minimum tot oji het laatste oogenl>lik binnen de maxima
blijven zal : de voorwaarde ,i\ = .r^ is van de voorwaarde der kritische

aanraking volkomen onafhankelijk; dit blijkt reeds hieruit, dat het

punt, waar ,r, = x^, ver van liet kritisch punt verwijderd kan zijn,

zooals bij phenol en water, en dat er gevallen van kritische aanraking

voorkomen, waar noch binnen noch hinten het dric-phasen evenwiclit

een maximum bestaat, zooals bij mengsels van ethaan met de lagere

alkoholen'). De vraag moet dus nu nog beantwoord worden: hoe

kan het maximum {.i\ = a\), dat veelal tloor het drie-phasen even-

wicht omsloten wordt, daaruit te voorschijn komen? Dit geschiedt

op de volgende wijze: het punt, waar x^ = .i\, nadert een der beide

maxima en valt daarmede bij zekeie temperaluiir samen ; in dat punt

geldt \^-„] = O en .i\ =^ j\ ; met behulp der formule voor — en

de daaruit af te leiden waarde xsxn -— , of ook eenxondiger onmid-

-J 73

dellijk uit de figuur, bewijst men, dat —- en —; beide verdwijnen,
«.e, dd\'^

m. a. w. de grenslijn in de ]'>—-^ figuur lieeft daar een buigpunt met

horizontale raaklijn.

Een oogenblik later zijn de twee puuleii elkaar \ oorbijgegaau en

nu zijn hun rollen verwisseld, d. w. z. hel puiU, waar ,Ci ^ ,c,, is

uu een werkelijk nuxximnm geworden — voorloopig nog in het

metaslabiele gedeelte — en het andere maximum is een minimum
geworden, zooals in de lijn voor zwaveligzuur en water, door

1) KuENEN en RoBsoN, Phil. Mug. (.5) 48, p. 19:2, verv.
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VAN DK.K Waals iii Icckcuing gcUraclit '). Noii' iels lalcr cii hel iiiaxi-

mum iK'i'ciUl de cone (•oëxisteerende vloeiytuf en Ireedl naar Imiieii

lei'wijl lic( niaxiiuuiii en iiiiiiiimini in iict niet sUibiele gebied (en

cip d^p
slotte te zameii konion in een iiuiil, waar — eii weder l)eide

verdwijnen, unidtit ^l c ^'; ft^'Ü''^ ""1 worden, terwijl .i\^.r.^.

Beseliouwen wij Ier vcrdnidelijking nog eens de verHcliiJnrielen in

omgekeerde richting, d. w. z. hij dalende tenijteratunr : boven liet kritisoh

mengpnnt l)estaat er een at'zoiideriijke \lueistol'jjlooi met plooipunt

naar de dAxarsplooi gekeerd ; in deze besta een sterk uitbesproken

maxininm ; iaat nu de temperatuur dalen : op zeker oogenblik komt

de lengteplooi niet de dwarsplooi in aanraking. Zoolang liet omgekeerde

niet kan worden bewezen, moeten wij aanneineii, dat deze aanraking

niet in liet maximuin-piint, maar o|) grooteren of kleiiiei'cn afstam!

daarvan plaats vindt : zonder l\vijfel is deze afstand somtijds y.eer

gering, maar dat iloet tot de redeneering natuurlijk niet af ; hij verdere

daling wordt dit maximum in vele gevallen door de vloeistolplooi

in zich opgenomen : het iiasseert achtereenvolgens de connodale en

de spinodale lijn, en ligt dan ten slotte daar, waar het bij lage

tem])eratuur wordt aangetroffen. Het zal wel oniioodig zijn de over-

eenkomstige veranderingen in de damplijn in de j)-.c tiguur aan Ie

geven : moeilijkheden doen zich daarbij niet voor.

Zooals in den aanvang reeds werd vermeld, geldt een en ander

evenzeer in andere gevallen dan het hier bcs[)rokene, liijvoorhceld,

waar de vloeistoflijn binnen de damplijn gelegen is en er bij tein;)ora-

tuursverhooging uit te voorschijn komt, zooals bij triethylamine en

water") of er bij femperatunrsverhooging in verdwijnl, zonals hij

jiropaan en meth_ylalcohol ") ; bestaat er in een dergelijk geval een

maximum, zoo gelden dezelfde wetten.

De bovenstaande uitkomsten kunnen aldus worden samengevat

:

Het kritisch nieng|)unt \an twee vloeisfoHagen valt niet samen

met een eventueel beslaand piinl \an maximum dami)spaniiing : dit

laatste |)nnt kan echter voorbij het kritisch |)unt vroeger of later

binnen het drie-phasen evenwicht worden opgenomen; in het kritisch

mengpunt heeft de grenslijn voor de xloeistoftak in de /i-.i (iguni-

een buigpunt met raaklijn evenwijdig aan de ./'-as.

Diindee, Universitj College.

') Van dek Waals, Gonliuuitiit II p. IS, tig .3.

'') Over deze mengsels zie een verliundeliiig, welke ?])uedig in de Philosopiiieal

Magazine veiscliijnt. Oclober 1003.
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Dierkunde. — De llcei- \ an dkk W'aai.s IiIlmIi iiaincii> iUmi Heer

HuBRECHT eene niededeeling aan \an Professor ILvxs Strahl

te Giesseii : „Die Rtickbilduiu/ der Uterus-Schleimhaut nach

dem Wurf hei Tarsius spectni»}."

Der grossen Liebenswürdigkeit des Hei-rn Professor Hubrecht

verdanke ich ein ausserordeiitlieli interessantes Material von Uteris

^'on Tarsius speotruni, wek'hes es erlanbt, die Rüekliikliiiigsei--

sckeimingen zu verfolgen, die der Uterus dieses Tieres wahrend

seiner pnerperalen Zeit durckUinft.

Es was dies Material für niiek hesonders wert\oll, weil icii friilier

Gelegenlieit geliaht hahe, den gleicken Yorgang l)ei einer Reihe

an(k^rer Siinger nntersnoken zn können iind mir nnnmelir die Mög-

liolikeit gegeben war, festzustellen, wie weit Tarsins niit deji liisher

beobaehteten Formen übereinstiramt, bez. von denselben abweicht.

Es stand mir zu dieseni Zweck eine gWissere Reilie von Uteris

zur Verfüffuna:; ein sok-lier. aus der letzten Zeit der Graviditat, eine

ganze Anzahl aus einer Zeit ziemlioli bald nach dem Wurf, andere

aus spaterer und endlieh einige solche, welelie den Bau der nicht

graviden und nicht pnerperalen Uterus erkennen liessen.

Wenn ich im Folgenilen die Ergpbnisse der Untersuchungen kurz

zusammen stelle, so kann icli gleicli vorausschicken, dass die fraglichen

Rückbildungsvorgange bei Tarsius dui'chaus eigene Wege gehen und

mit keiner der bisher genauer untersuchtea Saugetierfornien iiberein-

stinmien.

Soweit unsere Kenntnisse bis heute reichen, kann man die

(nach der alteren Terminologie als deciduate zusammengefassten)

Siinger mit sog. VollpK'wenta nach den Rückbildungserscheinungen

post parUun in drei Gruppen gliedern. Hei der ersten, zu welcher

der Meiisch und die Atlen gehören, sitzt die Placenta breit auf der

Innenflache des Uterus auf und neben derselben fehlt auf der zur

Decidua vera umgewandelten Schleimhaut das Epithel vollkonimen.

Bei der zweiten Gruppe silzt zwar die Placenta ebenfalls l)reit auf,

aber neben dieser ist die Fruchtkaninier durchweg von Utcrusepilliel

ausgekleidet. Solche Uteri findet man bei Raul>tieren. Bei vielen Nagern

kommt die dritte Forni vor; hier ist uichl uur die Fruchtkammer
am Ende der Gravulitat ebentalls niit Fpilliel ausgekleidet, sondern

dieses E[)itliel geht auch vom Placcntarrande aus noch unter die

Placenta herunter, letztere so unierminierend, da?s sie schliesslicli

nur durcli oiuen schnialcii, die Gefasse fiilirondeii Sliel mii <lcr

Uteruswand zusammeniiaiigl.

Es leuchtet olme weiteres ein. dass — im ganzen — die Uteri der
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(Irilleii (!i-u|i|)(> rclaliN ra^cli ilir niclil puerpcralcs Aiis^clii.'ii \vie(k'f

erreiclK'ii werden, w alucinl ilic l'lcri der ersteii liierzu der aiisgie-

bigf^teu U iiiw ;ni(lliiii,u' lu'diii't'cii.

Wir kunnen iilcicli /.iirüticii, dass Tarsins zur letzt aiiftieztihllen

(inippe tielinrt. Die l'"niciilkaiiini('i- 1-ei dom Utei'us i>i'avidiis knrz

vor deni Wnrl' war \ ollkuninien niit Epidiel ausjiekleidel iiiid diesos

zog sich unler dom Pkicenlarrand gegen die Plaeentai'mille liin l)is

au eiiieu (li(> l'lafentargefasse fVduxMKk'ii Bindegewebsstrang, den

1'laeentarstiel.

Wie IluiuiKCiiT in seiner aiiisgczeiciuieten Ai'ljeit über die 1'kicenta

von Tarsins bereils besoliriel)en iiat, erlialten sich an dem Plaeentav-

stiel Coiiglomerale \(>n rieriudi'üseu, (k'ron Epithelion sieli z. Th. in

allen ni()glic-licn Öladien der Kik-Uhildnng liefinden, wiilueiid andere

von gut eriialtenen Zeilen ansgekleide( sind. Diese Di-üsenresie an

der Plaeentarstelle spielcn wahrend der pnerperalen Involntion des

Uterus eine bemerkenswerte Rolie.

Iki zweien der |)uerperalen Uteri linde ieli die Placenta noeii in

(leuseliien vor; ieli halte es tïir möglich, dass liiei- plivsiologische

und uiclit etwa pathologisrlie Verhültnisse insoforn vorliegen, als

\ielleiclil naeli der Gobiu-I der Fruclit die Placenta niciil sidbrt ans-

gestossen sondern noch eine l<ürzere Zeit in den uuillerliclieu (Ic-

schleclitswegen znrückgelialten wird.

Ist die Placenta ansgestossen, so liisst sich die Placentarslelle uocli

eine ganze Zeil lang als eiwas l)esonderes makroskopiscli dder mil

TiU[(envcrgTÖsserung iji der Ulerussclileimliaut erkennen. Sie i-agt als

ein kleiner rnndlicher cider ovaler Polster, das ich als Placenlarbeet

bezeichne, über der benachbarlen Schleindiaul hervor. Das Polsier

ist, wie die mikroskopi.scheu Praeparate lehren, bedingt (hucli die

Zusammendrangung der ini Placenlarsliel neben den Gefassen

gelogenen Drüsenreste, die icIi i/paravasculai'en Epilhelschhiuclie"

nemio; in ihrer Mitle bilden die Reste der thrombosierlen Placenlar-

gefasse einen ,/Placentarzapt'en".

Neben dem Placenlai'boef isl die Schleimhaut in Fallcheii golegl,

welche vielfach wie kleine Sackcheu ddei' Heulelchcn in das Lunien

des Uterus vorspringen.

Bei den nnn einsetzenden Rückliildnngsvorgangen nniss man uuler-

sciiei(U'ii die Yeriindei inigen, welche in dem vorliandenen Material

an sich, mid diejenigen, welche in l(ipogra|ihisclier Heziehnng vor

sich geilen.

Was erstere anlangt so isl IVir du' neue Schleimhaut — und uur

dei-(>n Neriinderung sol! hiei' besciiriehen werden — bereils wjilu-end

der Gravklitat so viel Malerial geliefert worden, dass es sich jelzl
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wcsenllicli urn Fortycluxli'uiiK voii lebertlüss^igeiM handelt. Kaïiiciitlicli

Epithel wird, so weit entbehrlicli, durcli Zertall ausgescluxllet.

Topographisch gehen aber zwei Vorgiinge nebeneinander lier.

Au der ehemaliuen Plaeentarstelle liegen als i)aravasculai'e Epiliiel-

«chlauehe grosse xMengen von Resten von Uterindrüsen, wahrend

in den übrigcn Abschniften der Fniehtkaniniei- Di'üsfii uur t;an/.

>parlich vorhanden sind.

Da in den l)eiden Uternshörnern des nicht puerperalen Uterus

die alsdann schnialen und langen Drüsen ziendich dicht steiieu uud

gleichmiissig verteilt sind, so mussen, damit das erreicht wird, nun-

niehr zwei Vorgtinge neben einander ablanfen. An der eliemaligen

Placentarstelle wird das ^'orhandene Material der grossen und weiten

paravascularen SchUiuche zum grosseren Teil eliminiert, indem

dieselben zu Grnnde gehen. Ein Rest Avird wolil erhalten und zum

Aufban neuer Uterindrüsen verwendet.

In dem übrigen Abschnitt der Fruchtkammer werdeji iieue Drüsen

in grosser Zahl von der Epithcldecke aus gebildet nach einem Modus,

wie er bei der Drüseneutwicklung wahrend der Foetalzeit al)lauft,

indem kleine Epithelzapfen \'on der Oberlliiche aus in die Tiefe

der Schleimhaut sich einsenken.

Dabei wird unter Rückbildung und gleichzeitiger Coiüraclion der

Muskulatur der ganze Uterus und mit ihm nalürlich die Schleindiaut

wesentlich verkleinert; das geschieht unter dem Auftreten von

Bildern, wie ich solche in keinem der bishei' von mir untersucliten

puerperalen Saugeruteri gesehen habe.

Wie die Vorgiinge im einzelnen ablaufen, wird demnaclist von

Dr. W. KuRZ in einer ausführlichen mit Abbildungen ausgestatteten

Arbeit beschrieben, in welcher auch die zugehörige Litteratur ge-

nauere Berücksichtigung erlahren wird.

Physiologie. — De Heer Winkler biedt namens den lieer G. A.

VAN RiJNiïERK eene mededeeling aan: „Over Iwt in centri-

pctcile richtuiij afstervev. van sensibele Imidgehieden"

.

De wijze waaro[) het geisolcerde huidwortelvoid (derniatoom) bij

den hond afsterft wanneer een drukking den betrokken wortel

iloodt, doet het vermoeden rijzen dat de eigenaardige serie van

geleidelijke versmallingen en inkrimpingen, van Imik naar rug en

van de zijden naar het midden, op een zeer eenvoudig mechanisme

berust. Dit is in een \ roegere mededeeling') uiteengezet. Wan-

1) Prof. G. WiNKi.iMi ('11 Dr. (i. A. VAN R1.1NUKUK. Over functie en bouw van liet

romiKlermatooni I, 11, UI, Kon. .\c;ul. d. Wet. Amst. 1901— '0:2 en IV ibid. IHOS.

31
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iieei' een y.cniiw hiiiu/jiniii slcrfl. uaat de frex'oeliiilieid in liet sensi-

bele liniilu,el)ie(l liel eerst in iiel meest |)ei'i|tliere gedeelte er\an te

niet; liet verdwijnen der gevoeligheid schrijdt dan in eentripetale

rieliling \(i()rt.

(hn deze er\'ai'ing ook liij nicnschen te toetsen, bcdienih' ik mij

van hel (Mide experiment iler eompressie \'an den nei'vns nlnaris.

Met de noodige \()orzorgsmati1regelen om liel tfannia jnist te loca-

liseeren, deed ik dit experiment twee keer hij mij zelf. De resul-

taten waren, naar hel mij toeschijnt, xolkomen in overeenstem-

ming niet liovengeiiocmden regel. Zij kunnen als volgt beschreven

worden. K(jrt na het begin der compressie (een potlood in de fossa

nlnaris) hemei-kt men paraesthesiën, voornamelijk in den top van den

van den vierden en vijfden vinger, welke langzamerhand afdalen,

en zich over de geheele ulnaire zijde der hand \erbreiden, om eindelijk

in volkomen ongevoeligheid over te gaan. Prikt men nu met een

scherpe speld de huid \'an het nlnarisgebicd in de eerste periode

der paraesthesiën, dan schijnt het ontwijfelbaar dat de pijnsensatie

in de pink veel minder scherp is dan in het ulnaire gedeelte der

liaml. Wat later begint een nieuw \'erschijnsel : ei' ^•indt een

duidelijke dissociatie der gewaarwording plaats. Men voelt namelijk

bij eiken prik eerst een lichte aanraking; wat later |)as pijn, die

vrij lang aanhoudt. Ook dit dissociatieverschijnsel begint in de ])ink.

Nog later begint hel ook in ilc ulnaire zijde der hand, terwijl het

in de pink reeds van karakter veranderd is. Daar is namelijk het

interval tusschcn tast- en pijngewaarwording grooter, en deze

laatste veel zwakker geworden. Eindelijk blijft de pijngewaarwording

geheel uit en slechts de tastgewaarwording over, totdat ook deze

weg blijft en eerst de i)iiik, dan ook de ulnaire zijde van de hand

geheel gevoelloos geworden is.

Zooals ik reeds zeide, schijnen mij deze resultaten, ailhaiis \dor

de pijnprikkels, volkomen in overeenstemming te zijn met de bij

onze expeiimenten op honden ojigedane ervaring. Bij ongeveer gelijke

oorzaak, in. 1. langzame ophefting der geleiding in een zenuwbaan),

zijn de gevolgen, zoowel voor het sensibele ulnarisgebied als voor

het dermaloom, gelijk. In beide huidvelden begint in het verst van

het centrum afliggende, dus meest periphere stuk, de pijngevoeligheid

te verdwijnen en dit proces schrijdt in eentripetale richting voort.

Wat de dissociatie aangaat, daarover hebben ons de expeiimenten

op honden eveneens geleerd, dat niet zelden, bij het knijpen in de

gevoelige zone, een belangrijke Ncrlating der reactie op den pijnprik-

kel werd waarücnomcu. N'ooral wanneer deze zone klein \vas, of na

belangi-ijke inkriniping \an hel kerineld was overgebleven werd in
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den regel ook een zeer langdurige pijnreactie waargenomen. In vol-

komen overeenstemming slaan dus de resultaten der experimenten hij

mij zelf met die, welke bij honden werden verricht.

Voor de tast-sensatie leerden de experimenten op honden niets, daar

wij bij onze bepalingen nooit anders dan pijnprikkels konden gebruiken.

Het nlnaris-experiment doet ons echter zien, dat de tastzin-paralyse

later intreedt dan die van liet pijngevoel. Het in centripetale richting

afsterven ervan kan niet zoo duidcHjk worden aangetoond.

In elk geval heeft het hier l)eschreven feit eenige beteekenis, ook

in verband met Sherkington's mededeeling ') over dissociatieve anaes-

thesie, waarop in de \ierde mededeeling '') over functie en bouw

van het rompdermatoom werd gewezen.

Physiologie. — De Heer Wixkler biedt metle namens Dr. van

RiJNBERK een mededeeling aan: „Over functie en bouw van

het rompdermatoom" . (IV).

In di'ie vorige meèdeelingen '') werden eenige waarnemingen om-

trent bouAV en functie van de rompdermatomen behandeld. Thans

wordt op grond van eenige nieuwe' ter zake dienende experimenten,

een poging gewaagd om het voorafgaande tot een voorloopig geheel

te rangschikken, ten einde het aan de hand van physiologische

methoden gevondene, met de anatomische gegevens der peripliere

iiuidinnervatie van den romp in overeenstemming te brengen.

Bij den mensch is de topographie en de juiste vorm xsm. de ver-

schillende rompdermatomen nog niet geheel zeker bekend. Wat er

\an bekend is, is meerendeels afgeleid uit de betere waardeering

der huidinnervatie van de ner\i iiitei'costales. ")

Het ligt echter voor de hand dat, bij het physiologisch experiment, de

anatomische verhoudingen in de peripherie, een uitdrukking zullen

moeten vinden, en de volkomen identiteit onzer langs physiologischen

weg bepaalde dermatomen met de uitbreidingsgebieden der liuiil-

takken A'an de nervi intercostales, is uilcM-st waarschijnlijk.

Wij meenen zelfs, dat dit bij den houd door onze experimenten

wordt bewezen. Immers nauwkeurige beschouwing van een reeks

kernvelden, voert de dan waargenomen \ormverschillen, welke zich

1) Journal of Physiology! vol. 27, 19Ü1— 'Oi2.

-) Versl. Kon. Akad. der Wetensch. te Amsterdam, 81 Öct. 1903.

'1 Zie Verslagen der Kon. Akadeinie 30 Nov., 28 Dec. 1901, 22 Febr. 1902.

') Ijoi.k. Ecu en ander uit de segmenlaal-aiialomie van liet mcnsilielijk lichaam.

Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1897. Bd. II. No. 10.

31*
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iils iiikoiliiiucii of (iii(l('i-lirckiii^('ii xcrradcii. iLTiii;- <ip iicripliere

aiiatoinisclu" xcrlioudiiifion. Dr iiidt'eliiii»' van li<M (tiidcrln-okcii kcrn-

\'eld iii een dorsaal on veiitnuil sluk \(pli;t liijna \an zelf uil de

analonie van ile inlercostale zenuw, wiei' liuidlakken uit een poste-

rienren en aiiterieuren, resiiectievelijk uit een dorsalen en latero-

xeiilralen slaui bestaan. De plaats waar iiel kerii\(>l(l gxwvooulijk

wordt onderltroken of waar iiet, onit;ekeerd, in iiunslii^c gevallen hel

i)reedst wordt gevonden : het laterale sluk dus, van ons rompder-

nialooni, beantwoordt aan h(>( huidgebied van de rami entanei lalerales

dezer zenuw.

Op die \\'ijze, lost het kernveld zich ook voor den |)hysioloog

O]), iii drie individueel verschillende stukken, welker vorm en functie elk

voor zich moeten worden besproken. Want die kennis moet vooraf

gaan, wil men de beleekenis i\vv dernialomen op de extremiteiten

l)egTijpeu.

Het dorsale stiüv \nn het kermeld heeft den vorm van oen afgeknotten

driehoek, waarvan de basis tegen de d(>rsale middellijn is gelegen. Zijn

top nadert de laterale lijn. Men kan tusschen laatstgenoemde en de dorsale

middellijn een voorste oksel-liesplooilijn trekken, die dan ongeveer de

toppen der dorsale stukken bevat. Uil onze vorige meèdeelingen is

reeds gebleken, dat in gunstige gevallen het dorsale kernveld aan

de dorsale middellijn i)ijna de breetlte van het geheele dermatoom

bezit. In minder gunstige gevallen is het smaller, in zeer ongunstige

trekt het zich samen lot de gevoelige area niet ver van de dorsale

midilellijn gelegen (fig. 1, 2, 3, 4, a). Daar (zie lig. i.a) ligt een

maximnm van het dorsale stuk van het kernveld, tevens het ultimnm

moriens van het geheele dermatoom. (fig. 1 p. 479).
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Fig. -1.

middellijn.

De onderdeelen van liot dennatooni.

d = dorsato

V = ventrale

/ = laterale lijn.

/(/=:dorjolateralc grenslijn (dorsale oksel-liesplooilijn).

i'tf = ventro-laterale grenj^lijn (ventrale oksel-liesplooilijn).

l = Begrenzing van het lli .-orclisch dermatoom.

1 = Begrenzing van het deraiatoom (kernveld) zooals het in de

wordt gevonden.

3 ^= Begrenzing van het kernveld in minder gunstige gevallen.

4 = Begrenzing van het dorsale kernveldstuk en 6 begrenzing vauhet ventrale kern-

veldstuk zooals nog ongunstiger gevallen bij onderbroken kernvelden te zien geven.

5 = Begrenzing van het laterale kernveldstuk.

TUnstigste gevallen

@« = dorsaal CID i=; lateraal (•= ventraal niaxiniuiii

Hel laleralp stuk \aii liel kcrineld, wojicus zijn sterke wisseling

in vdiiM muc'ilijkt'i- wcèr te geven, kan in de gnnsügste gevallen

dei' iöüleering, voorgvsk-ld worden duur een min ut' meer zesiioekige
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figuur (zio fii)-. 1. 5). In v.vcv ou.n-unstige gevalloii is hot geheel niet

aaii te Iooikmi. I»aii schijnt liet kernvohl onderbroken. Daartnsschen

echter komen andere gevallen voor, waarin liet laterale keriiveld

slechts gedeeltelijk is behouden.

Een voorbeeld daar\an is de xolgende \vaarneming.

I. Bij een stevigen reu wordt hel 16de dermatoom op de gewone wijze geisoleerd

Op den dag na de operatie wordt een kernveld bepaald, dat zich zooals in fig. 2

is aangegeven uitstrekt. Met brcnde basis aan de dorsale iTiid(k>llijii loopt bet in een

punt aan de ventraie middellijn uit (zie fig. 2).

Fig. 2. Ken continu kenivelii ihit. zirh van de dorsale miitlcllijn

tot aan ilo vmilrale middyilijn uitstrekt.

Twee dagen later is dit veld in drie stukken uiteengevallen nl. een driehoekig veld

tegen de dorsale middellijn aan, een ruitvormig veld tegen de venlrale middellijn,

(zie fig. 7| en een kringvormig veld tusschen deze beiden in (zie fig. 3).

Fig. 8, Twi'o ihigiMi later is het in drie .stukken

uiteengevallen.
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Het ligt voor de hand, dal, in dit geval de drie brokstukken, waarin

het oorspronkelijk continue kernveld van het derniatoom onder onze

oogen is niteengevallen mogen worden beschonwd, als de sterk

ingekrompen, en daardoor eik \oor zich aantoonbaar geworden, drie

eenheden, welke wij in het derniatoom meenen Ie moeten onderscheiden ').

Het kringvorniig veldje lusschen de dorsale en de ventrale vlek

in, is nu om dezelfde redenen een maximnm (zie tig. IJi) in het

laterale stuk van hel kernveld, als er in het dorsale sluk een is aan-

getoond. Het wordt niet dikwijls aangetroffen, maar de bovenl)esciire-

ven waarneming is geenszins een unicum. Ook bij de waarneming

aan welke de hiernevensslaande fig. 4 is ontleend werd gedurende

langer dan een week het in drie stukken uiteengevallen kernveld

waargenomen, (tig. 4 j). 482).

Het is begrijpelijk dat dit laterale maximum betrekkelijk zeldzaam

geïsoleerd wordt aangetroffen, want in de eerste plaats is het een

relatief zwak maximum. Is derhalve de traumatische iieleediging

van het kernveld te groot, dan gaat het niet het geheele laterale

stuk verloren. Is zij niet groot genoeg, zoodat, hoewel onderbreking

van het kernveld heeft plaats gevonden, er een grooter deel \an het

laterale stuk blijft bestaan, dan versmelt de voelende rest van het

laterale stuk met het ventrale ' stuk. Voor liet aantoonen van een

geisoleerd lateraal maximum is dus een niet nader te preciseeren

nitputting van het laterale stuk iioodig, niet groot genoeg om dit

stuk geheel gevoelloos te maken, en voldoende groot om zijn even-

tneelen samenhang met het ventrale stuk ^) op te heffen.

Ten slotte het ventrale kernveldstnk. Dit kan men zich voorstellen,

als een langgerekt ovaal, tegen de ventrale middellijn (zie fig. 1. 6\

Het gebeurt zeldzaam dat men het geisoleerd te zien krijgt, omdat

het allicht met een om het maximum gelegen deel van het laterale

stnk versmelt. Toch gelieurt dit af en toe, met of zonder behoud

van het maximum in het laterale stnk. In lig. 5 en tig. 6 vindt

men er \oorbeelden \au, teiwijl tig. 7, dezelfde hond die in fig. 2

en iig. 3 is afgebeeld, in andere houding teekent, om iiel \entrale

maximum te doen zien.

1) Zie de Versl. K. Ak. v. Wet. straks genoemd.

-) Zie Versl. Kon. Ak. 30 Nov. 1901, lig 4 en ook G. Winklek. Ueber die

Kunipfdermatome. Monatschrift iïir Psychiatrie und Neurologie. Hd. Xlll. Heft 3.
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Fig

Fig. C.

Fig. 5 en 6. Dorsaal en ventraal kernvelrl twee dagen na de operatie bepaald.

Fig. 7. Dezelfde hond van Fig. 2 en 3 in een andere houding gephotograpiieerd om
het buikkernveldstuk in zijn geheel te foonen.
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Ook liet vontralo Ueniveld lieeft zijn maximuni. Het is nog a;viitooii-

luiar in gevallen, waarin liet niaxininm van licl laterale kcrnveld

(zie lig. 6) reeds onder den gevocliglieidsdrempel is gekomen en dns

onlln-eekt.

Het is eenigszins niiixormig (zie fig. Ic).

Vatten wij tiians alles samen, dan komen wij vooi- de i'onipder-

matomen tol de volgende i'esultaton:

J". liet keriivcld bestaat nil drie stukken van verschillende beteekenis,

die reeds door de wijze, waarop zij elkander bedekken verschillen ').

2°. Zij kunnen onafhankelijk van eikander worden aangetoond.

'A". Zij ondergaan o|) vei-sciiiliende wijze den verkleinenden invloeil

van het o|»eratieve trauma.

4°. Zij hezitt(>n elk afzonderlijk een maximnm, een ceiUrnm of

laatst stervend puiil, met dien verstande dat het laatst stervend pnnt

van het dorsale stuk, tevens dat van het geheele dermatoom is.

5". Zij beantwoorden elk \ oor zich, aan de uitbreidingsgebieden

van een der lakken dvv inlei'costale zenuw.

Uitgaande van deze feilen kan men nu beproeven een verklaring

te geven van het zonderlinge iidcrimi)en der voelende zone, tengevolge

waarvan slechts het door ons kei'nveld genoemde stnk van het der-

matoom aantooiiiwiar wordl. ( H'scliooji de oorzaak er van in het operatief

trauma is Ie zoeken, is daarmede de verschillende manier, waarop

zicli de inkrimping voordoet in de dorsale, laterale en ventrale deelen

van dit kern veld, nog niet begre])en.

Hel smal toepiinten van het kei meld naar de bnikzijde toe, weixl

tol nu toe afgeleid, uit de grootere rekking van het buikgedeelte

der romi)hnid als het vergeleken werd met haar ruggedeelte. Een

oors[)ronkelijk gelijk aantal zenuweindigingen werd aan de rug- en

aan de bnikzijde ondersteld. Werd dit — aan de bnikzijde — over

groote oppervlakte vei-spreid, dan moest een hoogeren gevoeligheids-

drempel aan de bnikzijde ontstaan. In onze nomenclatuur heette dit,

het raiuh'eld ten koste van het kernveld vergrooten.

Ten deele mag eveneens de nog sterkere rekking, tengevolge \an

den uitgroei der extremiteiten te hulp worden geroepen, voor de

verklaring van het feit, dat de laterale afdeeling het breedste en

tegelijkertijd het zwakste deel van het dcrmatoma is. Maar dan moet

er nog een factor meewerken, die de tegenstrijdigheid oplost, dat er

nooit een ventraal stuk kan worden geïsoleerd, dat ook maar eenigszins

in breedte vergelijkbaar is met het dorsale keinveldsluk, laat staan dan

met liet laterale stuk. Want, al is de rekking van het laterale stuk

') Zie Versl. Kon. Ak. v. Wet. 12 Febr. 1902.
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door den uitgroei van den extremiteitenkegel zeer belangrijk, ook

die der buikgedeelten is gi-oot en tocli l>bj\eii de bnilcgedeelten der

derniatomen, zelfs in de gunstigste gevallen, juist ile smalste gedeelten

van het kern veld.

Wij nieenen, dat in de periphere verhoudingen der huidinnervatie

tle factor te vintien is, die teweegbrengt dat het laterale deel der

derniatomen /// (junstuje omstamlujlu'den zooveel breeder wordt ge-

vonden dau het ventrale deel.

Onze ervaringen leeren ons dat i'Ik leinvchlstuk van den raiul

naar zijn madimum of centrum toe en het <jeheele kemveld van huik

naar rug toe afsterft, en daar deze maxima of centra beantwoorden

aan de intrede der periphere sensibele stammen, wordt het geheel

begrijpelijker.

De maxima zijn dan de diehtst bij het centrum (ganglion of

medulla) gelegen plaatsen. Wordt door een den achterwortel treilend

Iraunia de geleiding voor [>rikkels bemoeilijkt, dan blijven de prikkels,

welke uit het wortelgebied langs korten weg het centrale oi'gaan kunnen

bereiken, het langst werkzaam. Dit geldt voor het geheele dermatoma

zoo goed als voor elk der kernveldstukken. Uij den hond, wiens

rnggemerg dicht tegen den rug aan is gelegen, is de afstand \ an de

i)uikhuid naar het merg minstens twee maal zoo groot als die van

den rug daarheen. Onafhankelijk van elke rekking moet reeds uit

dien hoofde het bnikdeel het eer.st inkrimpen; en het ultimum moriens

van het geheele dermatoom, moet zich tegenover het intreden van den

dorsalen huidtak in het dorsale kernveldstuk bevinden. Het laterale

keruveldsluk, door de rekking in min gunstige condities gekomen,

zelfs in mindere condities dan het ventrale stuk, is evenwel door

den korteren weg, dien de prikkels naai- het merg behoeven te

doorloopen in betere condities dan het ventrale kern\eldstuk. Bij

gunstige isolatie praevaleert de laatste factor in het sterk gerekte

laterale stuk. Het blijft zeer breed en het ventrale stuk met veel

langere zenuw, blijft smal.

Bij de ongunstige isolatie praevaleert de eerste factor, en de groote

rekking maakt het eer dan het ventrale kernveldstuk gevoelloos.

Deze meening vindt steun \\\ hetgeen geschiedt, bij compressie

van een periphere zenuw — bijv. van den ner\iis ulnaris — . Ook dan

sterft de gevoeligheid voor pijnprikkels af, van de |)eripherie van het

innervatie-gebied in de huid naar het cenUuni d. i. de inli'ede

van die zenuw in dit gebied — toe.

Ook de jongste mededcelingen van Sherrington ') schijnen ons toe

1) Sherhington, On dissociative anaesthesia (Journal of Physiology vol. 27, 1901 —02.
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voor het in centripelale richling afnemen dei' iiijngevoeligheid iii do

kernxekien te pleiten.

Voor ons is zijn derde conchisie belangrijk: „De pijnvelden en

..d(> wnrnite-velden der aclilerwortels (ten minste van sommige nig-

„gemergswortels) in de huid \an niacacus zijn minder nitgebreid

..dan de tastvelden".

Daar in on/.e e.xperiineiilen ui(«hutend maximale pijnlijke prikkels

zijn geltruiUt, kan er een oogenblik twijfel rijzen of wellicht onze

kcniM'ldiii et'iivoudig als de pijnvoelendo velden van het dermatoom

zijn aan te zien. De eigenaardige wijze, waarop de intensiteit van

het ojieratieve trauma invloed heeft op den vorm van het kernveld

maaki dil niet waarscliijnlijk. Veel waarschijnlijker is het, dat ook

de iiovengenoemdc er\ariiig van Siieriungton een andere uitdrukkings-

wijze is voor het in centri[)etale richting afnemen der pijngevoeligheid

in sensibele iniidgebieden De pijngevoeligheid — daarop wijst ook

het nlnarise.\i)eriment — gaat echter veel vroeger te loor, dan de

tastvNuaiiieiuiuL;-. Ook later te vermelden experimenteji door één

(iii/.cr bij haaien verricht, kloppen liiermede.

Do bizondere \erIioudingen der peripliere huidinnervatie (intreè-

punten, nitbreiding.^gebied der huidtakken in het woi'lclvekl) en de

algemeeue regels der zeiuiwgeleiding spelen dus een groote ml bij de

e\perimenteele bejjaling van den dermatomen-vorm.

Omdat drie verschillend gerekte dermatomenstukken, door drie

\erschillende afferente zenuwen \\orden geinner\eerd, moet het (i)ij

progressieve laesies) in centripetale richting afnemend pijngevocl, de

schijnbaai' urillige kernveldvormen. die \\ ij heltben beschreven, volgens

vaste regels, in het leven roepen.

Sclieikunde. — De Heer Pekelh.\iiing biedt namens Dr. U. ( ). Hkkzoo

een opstel aan getiteld : „Over de loerking van Emuïslne.''

1. ürengl men een oplossing van rietsuiker met invertine samen

en bepaalt rnen de hoeveelheid, die op bejiaalde tijden bij konstanto

temperatuur xvordl omgezet, dan blijkt, dat de 'inversie niet Aerloopt

als een reaktie van de eerste orde [h^—l. ); de „konstanten",
V t a—xj

volgens die vergelijking berekend, stijgen tijdens het verloop der

onrzeKing voortdurend. Men zou dit kunnen verklaren door toename

der aktivileit van het enzym of door den invloed van de gevormde

invcrtsuiker.
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\ . Hknki ') lieel"! in een lütvoerige veriiaiidcling aangetoond, dat

het laatste het geval is en dat het reaktieverloop geheel plaats heeft

\olgens de wet, die de mononioleknlairc reaktie beheersciit, wanneer

de ontstaande reaktieju-odukten versnellend, (positief) antokatalvtisch

werken.

Yoor een dergelijk geval heeft Ostwald '') de reaktievergelijkijig

gegeven :

^ = (^'i + K *) («-') (1)

Integreert nieji deze vergelijking en neemt voor ,< ^ O, /=:(),

dan vindt men ;

l. -~ ^ = t (2)

Hierin is a de beginkonceiitratie, x de hoeveelheiil omgezette suiker

op 't tijdstip l, k\ en k.^ zijn de snelheidskonstanteii. Stellen wij

X = ' •'»

dan (iiii>iaat de uitdrukking

A- = A.^- (4)

die voor i)erekeningen eenvoudiger is.

In dit speciale geval is s ^ 1, dus voor a = 1 /, = /•„.

Vergelijking (4) wordt nu :

1 a 4- X
-^' = 7^-^ (-^^

t a —X

2. Meet men de snelheid der emnlsinewei-king, dan blijkt, gelijk

reeds door Tammann ') is gevonden, dat de ,,konstanten" van de

logaritlnuische uitdrukking voortdurend kleiner worden.

Daar uit de proeven van Henri ^) blijkt, dat het enzjm, ten minste

wannetM' de reaktietijd kort is, geen verandering ondergaat, lag het

\oor de hand de oorzaak voor het genoemde verschijnsel in een

negatie\'e antokatalj'se, in den vertragenden invloed der onizeUings-

/irodukteii te zoeken.

In een dergelijk geval neemt, \'olgens Ostwalü'') de ivaklieverge-

lijking dezen vorm aan :

1) Zeitschr. für physikalische Chemie 39 191 (1901).

-) Lelii-buch der allgomeinen Clicmie. II, 2. 1 Teil. S. 264, 265.

») Zeitsclir. lïir physikalische Chemie 18. p. i26 (1895).

+) Tlièses P. 106. 107. (Paris 1903).

5) l.c. 271.
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^ = (/•,-/,,<•) ('<-.ïO (6)
at

Na iiilcgnilie eii voor ,i' =: O f=:0 iiivoerciul, viiull lucii :

-J_ ;. "Miiz:^ ^ , (7^

Stellen wij wcderoni :

ak

dan \iiult men

,- = e (8)

1 a— ex
k, = /. (9)

' t{l-t) a—a-
^

of

,r

l— S

A-,(l-f) = i/. ~ (10)
t ,v

1

«

Hierin is a de aanxangskoncentratie, .r de hoeveellieid omgezette

suiker op liet lijdslip /, /,\ de sneliieidskonstante der reaktie, indien

zij zondei' antokatalyse verliep, k.^ de konstante der autokatalyse.

'A. Deze formule \Aei'd in een aantal ge\allen onderzocht en

daarbij bleek, dat de reaktie inderdaad door die uitdrukking beschre-

ven kan wdi'den.

Evenals bij invei'tinc is gebleken, dat de grootheid e, die vol-

gens de gemaakte onderstelling alleen tijdens dezelfde proevenreeks

konstaiit behoort fe blijven, in het algemeen weinig verandert (tus-

schen O.Ö en 0.8). Waarschijnlijk liangt de waarde van e van de

vooi'geschiedenis van het enzym af; hierbij moet er echter op gelet

woi-d(Mi, dat emulsine veel gevoeliger is dan invertine.

In (ie volgende tabellen bcteekent :

(t de aanvangskoncentratie

r de oinL'czettc hoeveelheid, dus

•''

- (Ie relalie\e hoeveelheid, die is omgezet
u

f. de daarbij behoorende lijd (in minuten).

De derde kolom bevat de waarde van /, (1

—

e) volgens (10)

berekend.

1 ((

lil de vierde kolom vindt men q ^= - 1. .

t a—X
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Proeven van Y. Henri ') van den 30'''-^" Oktober 1902.

I.

0.14 N. Salicineoplossing £= 0.6.

[d-M,?-,] 10^
!

.--xio'-

0.132
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o (LT) \. SalicineiipldSjing £ = 0.6.

[(1-.) AVI 10'

0.182
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V.

0.07 X. Salicineo|iIossiiig-(-0.07 N.

(Saligenine -f- glucose c^O.8.)

VI.

0.7 N. Salicinouplossing =- = 0.8.

.r
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den eersten tijil «Ier ivaktie waanleii \ iiidl, die met de stiikcrhepalin;.

overeenkomen ').

0.1 N. Amvfidnliiieoiilossing.

a
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waarin a de koncentratie van de stof, die omgezet kan worden, en

I) de tcrnientkoncentratie \oorstelt.

In ieder geval mogen wij i)csluiten, dat de difïerentiaal vergelijking

(11) onvolledig is en het beter ware liaar den vorm voor een reaktie

\n\\ hooger orde ^) te geven.

Ten einde tenminste de afiiankelijkheid van de fermentkoiicen-

tratie {b) tot nitdrukking te bj-engen, zou men den vorm kunnen kiezen :

~ = (k,±k,.v){a-x)h (13)
at

die tussclien zekere grenzen in sonnnige gevallen met de ervaring

overeenkomt -).

Gewoonlijk drukt men deze betrekking uit door do vergelijking:

(14)

Uit Tammann's') proeven b.v. met emulsine blijkt, dat in ieder geval ook

H = F {a, h) (15)

is.

Van belang is' het verder op te merken, dat /,\ oogenschijnlijk

slechts i)innen de grenzen der fouten van de proef veranderlijk is,

hetzij men uitgaat van de koncentratie <i^ der stotfen, die omgezet

worden, hetzij men de koncentratie «.^ -[- •'" ^ot uitgangspunt kiest,

w\aarin a^ <^ a^ en j; met zooveel omzettingsprodukt overeenkomt

als met a^ — a„ korrespondeert ; Henki heeft hierop reeds iiij het

invertine gewezen.

Uit —^ = konstant volgt, hetgeen men zonder meer niet zou

vermoeden :
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waarin n c>ii » de Uoiirentraties voorstelkMi der stoffen, die oiiif;'e/,(>l

wiirden, /, (mi /.,, •/, en y^ de daarbij beiidoreiide siiellicidskon-

sUmten. Ik hoop hierop binnen kort terug te komen.

Hetgeen liier werd meegedeeld, staat gelieel afgezonderd \an de

latere formuleering- van IIknhi '). Ik kan deze lot dusverre nog niel

als overtuigend besciionweii.

Utrecht, i^ab. voor Algenieene on Anorg. Chemie

der Rijks-Universiteit.

Scheikvinde. - De lieer Bakih is Roozeboom biedt eene mede-

deeling aan van den Heer .1. .1. van Laai; : ,J)ri'r de in'daante

vdii het realizeerbcwe c/edeelte der smeltlijn bij tiiiiatre inem/sels

run isomorphe stojfeit." (2'" mededeeling).

1. Mijne onderzoekingen aangaande de mogelijke vormen der

smeltlijn liij iiinaire mengsels van isomorphe stoüen, medegedeeld in

het Akad. Verslag van 27 Juni 1903, liei)ben, ontdaan van de ver-

schillende theoretische beschouwingen, tot de volgende praktische

resultaten geleid.

(I. Wanneei- de niengwarmte in de vaste ])hase «' ^ q^ ^' (jroot

is, dan l)eval de vade phase slechts uiterst weinig van den tweeden

koniponent. Het realizeerbare gedeelte van de smeltlijn heeft dan

een verloop als in (ig. J. (zie de plaat). De lijnen T=^f(.c'), nl.

Aa en Bh vertoonen mn.vima bij m en /;, welke maxima bij kleinere

waarden van /i' langzamerhand beneden a, en !> komen te liggen, het

maximnni bij //, eerder dan dat bij m. (fig. 2). |Wat er beneden de

horizontale lijn door het \m\\\ (', het eiitekt/'sche punt, geschiedt,

blijft thans geheel buiten beschouwing: men zie daarvoor mijne voor-

gaande mededeeling].

/>. Bij kleinere waarden \an ,i' begint zich het geval \oor te

doen van tig. 3, waar de tak BC een imnimmn vertoont, niet meer

beneden de temperatuur van C, maar juist m 6. Onmiddellijk daarna

(d.w.z. als /ï' nog iets kleiner is) krijgt de smeltlijn eene gedaante

als in tig. 4. C blijft het eutektische punt, waar de beide takken

der smeltlijn met een hdk aan elkaar sluiten. Men heeft nu ook,

zooals uit de figuur blijkt, lieneden het iiuiit 6 realizeerbare gedeelten

der smeltlijnen gekregen, (zie ook fig. 14 en 14^/ der geciteerde

mededeeling).

Het is evenwel zeer goed mogelijk, dat iutusschen het minimum

1) Lois générales, p. 1U7.
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bij D reeds verdwenen is, en dan ivi'ijgt men een verloop als in flg. 5

is voorgesteld, (o. a. waargenomen door Hissink bij mengsels van

AgNO, en NaNO,. (zie ook lig. 14/^ l.c).

c. Bij nog kleinere waarden van ^i' wordt de lijn 7'= f{a;')

continu realizeerbaar. De punten h en it vallen samen in een buig-

punt h, a met horizontale raaklijn (tig. 6j, welk bnigpnnt spoedig in

een met .schuine raaklijn L o\ergaat (tig. 7), om in de meeste ge-

vallen later, bij nog kleinere waai'den van /?', geheel te verdwijnen,

(fig. 8).

De knik bij C' is in het geval van fig. 6 verdwenen, en van dat

oogenblik af is er van entektisch punt geen sprake meer, en krijgt

de smeltlijn het volkomen continue aanzien van de tig. 7 en 8.

(/. Zooals reeds in b is opgemerkt, zal ook het mininuim bij J)

vroeger of later verdwijnen. Men krijgt dan ten slotte l)ij zeer kleiiie

waarden van ^' altijd een \erloop als in fig. 9.

Opmerkimj. Zooals in de voorgaande verhandeling breedvoerig

werd aangetoond, kan liij positieve waarden der \erschillende geab-

sorbeerde smelt- en mengwarmten een maximum l>ij A bij normale

komponenten nooit voorkomen (zie bl. 174—175 l.c.). Wanneer zulk

een maximum wordt waargenomen, zooals h.\. door F. M. Jaeger M

liij Iwee isoinere triliroomtoluolen werd gevonden, wijst tlit altijd op

ongelijke molecuulgrootte in de vloeibare en vaste phase "). Inderdaad

\ond de Heer Jaeger, dat zijne isomeren in den rastoi toestand

hoogstwaarschijnlijk hbnolendair zijn ').

2. De vraag is nu: Wanneer zal het minimum bij D, dat in

elk ge\al \ erdwijnen zal \oor a^ aarden van ji' kleiner dan die waar-

voor fig. 3 geldt, verdwijnen i-<'ii'>r het geval \an tig. 6, zoodat een

verloop als in lig. 5 mogebjk wordt; en wanneer zal dit veitlwijnen

ita het geval van tig. (i, zooals in onze figuren 6 tot 8 is aangenomen.

Beantwoorden wij daartoe de vraag, \-oor welke waarden \an i^'

het geval van liü'. 6 intreedt.

Daar het punt h,a alsdan (ii> den top der kromme ~--^ = O bij

.f' = 7., ligt '), heeft men derhalve, behalve de vergelijkingen (2)

(zie bl. 171 1. c.) voor ,r'

^

',,, nog de betrekking —; ^ Cl ol

1) Akademiscli Proefschtifl (1008), hl. 173—174.

-) Zie bl. 208 en 209 van het Piocfschrifl, waar tle Heer J.vecek het bewijs

voor tleze stelling, hetwelk ik hem per briel' meileilecldc, heeft weergegeven.

-^) Zie bl. 208 en 194 van het Proefschrift.

*) Alleen a1s z'i — u'r, wordt aangenomen (dus b^ = h.,), zal deze parabolisclie

kromme symmetrisch zijn en haar top juist bij .r' :=. '/j vallen.
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.r\\ - x')

2 a' = O, (l.w ./,. iiiel R =z 2 (Ie betivkkinii T

-

'(!-,.').

De gezoclilc xoorwaardo is Iiijsevolg

T, 1 .i' 7'., 1

Tïr, 0,5

'il 1—«

i22\, 0,5 4
'^''^^'

1 _|_ __. /o;;

9

Avaarliij I. <i. ilcr gniiidvcrgelijkingcji (2) oenige voor ons doel geooi'-

loof'do vereenvoudigende onderstellingen zijn genuuvkl, welke (>]i 1>1.

:I70— 17J niijnei' genoemde verhandeling zijn na (e lezen.

.Men kan nu oplossen (7^ := 2)

:

,
0,5 V 4 ^ 4 T. '

; 0,5 J^ ^J 4 T, g/
l-a: ^ .V IJ,

derliahe, daar (1

—

.c) -\- .v = 1

1 1

ü' 4v' + r''
f''

l.'q.^

''^ + è
= 2,(1)

en dil is de vergelijking, waaruit ji' kan worden opgelost. Ongeluk-

kiger wijze kan echter li' daaruit niet in crplickten vorm worden

uitgediukt.

Nu \erd\\ ijul hel uiiuiuiuui, wanneer (zie bl. J8(5, 1. e.):

T —T
^' =^- (2)

1

Dal ilil juist plaats ^iu(lt nji In'tzi'lfdi' iHnji'iihl'iJ,- als dat, waarop

het geval van lig. <) intreedt, wordt (his uitgedridvt door de betrekking

2', 1
\ 1^_^

7', -7' \\ '1\

•h

'' + <^

'h 1

l'],T-l\ 4
1+

7̂',

= 2.(3)

Schrijt'l uien ter bokoi-liug:

dan wordt (3)

:

] 1

7'.,

2 ",-T •' + "'

'ƒ.

+

Il V 7. Tx

(1 + 'A)
/ƒ, 1-^ 4 = 2, (3«)

waarin / altijd <^ i zal zijn. [1\ is aangenomen <^ 7',).

En uu is gemakkelijk aan te foonen, dat er altijd bij elkaar

liehooreiRlc waarden \aii )., '/, en (/.^ te xiudeu zijn, die aan (3)
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voldoen, zoodat liet iniiiiiuiiiii evengoed xi'nn- als na het geval van

fig. fi zal kunnen verdwijnen. Om tevens de grenzen van T^, T^,

'h ^" Vi '^'^^^ ^^ geven, waarliij «'d' hel een, üF het ander zal geschieden,

zullen wij b. v.
<f.^

in Cunelic van <f^ on / uitdi-ukken. Wij verkrijgen

dan achtereenvolgens

:

1 2 1 «>„ }.— (1 + (ƒ,) — (l4^y.;, _2^

f

9

1

e
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Jleii ziel, (lal (l(> licidc» fronzen \aii (f\ juist (•.ill \aii clliaar xqv-

wijdi'i'd liuiicii.

Wij liL'bbeii uu \ uur vcr.Sfliilleiule waarden vaii / hel vulgeiide

ovcrziclit.
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— 1.75U (1.2131 —e /or/ 1,0322
<f„ :=: —

^

= — =: 0,0/ 1.^-
0,5-7, V,s

Bij y^ ^ 0,50 behoort dus een grootere waarde van y, dan de

gegevene 4,5. Deze is dus ti' l/aic/, en het unninuim zal verdwijnen

na het geval ^an fig. 6.

Tweede voorbeeld. Zij wederom 7'i ^ 1000, 7'„ = 500, maar nu

q^ = 3000, q, = 1000.

Men zal alsnu geenerlei berekening behoeven te doen, daai' </, ^ 3

zijnde bij ). = Ys, deze waarde buiten liet interval 4 tot 4,91 valt

;

(f^ is veel te laag om in (4) te kunnen korrespondeeren met eenige

waarde van <f^, welke ook, en alweer zal dus het minimnui nog

moeten verdwijnen als het geval van tig. 6 is ingetreden.

Ware daarentegen 1\ = 1000, T, = 500, q, = 5000, q, = 2(J00

geweest, dan zou wijl <p.^ =z 5 nn buiten het interval aan den hooijen

kant ligt, het zonder eenige berekening duidelijk zijn, dat tliaiis het

minimum reeds venhoenen is, wanneer het geval van lig. (3 intreedt.

Een verloop als in fig. 5 wordt dus nu mogelijk, wanneer de waarde

van ^' tusschen die van fig. 3 en fig. 6 is ingelegen.

Het geval van fig. 5, waargenomen o. a. door Hissink hij mengsels

van AgNO, en NaNO,, behoort dus tot do iiiO(jel/j],:Iu'(Ien, en zal bij

gegeven 7\, 7\^ en q.^^ kunnen optreden, zoodra q^ een genoegzaam

hoO(/e \vaarde bezit, of wat op hetzelfde neerkomt, zoodra bij gege\en

7'i, 7 2 en q^ de grootheid q,^ een genoegzaam lac/e waarde heeft.

'1-2

De waarde van —- of r/^ zal daarbij kleiner moeten zijn dan die,

berekend nit (4). Vindt men daaruit een negatieve waarde \-oor (f^,

dan is bij de gegeven waarden van 7\, 1\ en q^ het geval \aii lig. 5

geheel buitengesloten. In de vergelijking (4) bezitteji wij dus in elk

geval een /criterium voor het al of niel kunnen optreden \aii hel

geval van fig. 5, wamieer de waarde van ,^' is ingelegen lussclien

die waarvoor de figg. 3 en 6 geldig zijn.

3) Een tweede belangrijke vraag zal zijn, wanneer hel luiigpunt /.

met schuine raaklijn (fig. 7) zal verdwijnen, en of dit b.v. liij,i'^0

nog aanwezig zou kunnen zijn.

r/7' J-T
Repaien wij daartoe de waarden \an - en -—-.

dr (lx
'•'

Wij vonden vroeger (l.c. bl. 173):

dT ...

^'--^^^ dT ^"-'"'^d-^ï= -7'^
: r- ; .-:=-T-,-

dx (1— A"')«Oj-]-.ï'«-, dx' (1— ,t') «"j-f-.vffj
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waarin

d% RT ö'S' RT
Ö.r' .r(l-A-)

AVij \erkrijgen dus

:

RI

2 «,

dr
-=— T-

,r(l-.r)
2«

r/r
(,<-„')

-=— T-

72r

L..'(i-^')

-2«'

rf,« (1 — .«')H'i+.r'wj f/.);'

waaruil wij o.a. zicMi, dat wauucei- li.w

, (6)
(1 ,1))ll\-\-XU\

dr
.

(IT
,— l»crcl<end is, —: kan

gevoudou worden, door ,i' te vervangen door ,r', T door — 2\ «

door — «' en n' door — «, en daai-na liet teeken van het tweede

,rT (PT
lid om te kecrcn. Dit zeltde geldt voor -—

-, , wanneer —— iy bo-
d.v div

paald. Uit (6) volgt voor het punt ^4, waar T=T^,.v=a;'^0, ii\=:rj^:

RT,
1 . (7)

rdT\ ^ RT,V
\d.vj, q, V

1

\d.v'
'h

De aanvangsrichting hangt dus \an de grenswaarde van - af.

AVij vonden daarvoor (l.c. bl. 174):

_ 1 /'?3"f «— «'
<?

Ituf
7'

(8)

waaruit o.a. blijkt, dat bij «' = oc, — tot c^'» , dus zeer rajjide tot
,/

O nadert.

Ditferentieeren wij nu do uil(bid<king (0) \'oor — t. o. \. .r. Wij
d.v

vinden ilaii, loguritliiiiiscli gedifferentieerd:

.(•(l-,r)( l-'-^V(.<;-,c')(l-2.«) R{x-A^)dT ^ f^ d.r'

d'T dT V dxj^ '^ ' — '
2« 1

d.v' _dx w\l—!üy
-T

\
J V

'df'~l^^
d.v V.r(l— A') J

d,v! dw, ,
dw.

dx diV dx

RT
Wii vinden dus voor T^T,, ,r=,/;'=(), waariiij derlialvc —- -—zit

,i<l— ,r)

RT dir^

door is te vervangen, en —— blijkbaar :=:0 is:
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2a.v{ 1 ,

1 /fZr\ V d.>:

,il-.r){l-'^)-{.v-.v')(l~2.v)

cU

iV (*•-
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of, mot iiivooriii;j!,' van do waarde \au L. ou van

dl

dT

_ rj^ y xj X
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l,im. (f

.1'

O zijn. De liciile iiildriikkingen gaan dan over in

q, f.v'

d.w.z. in

1 A/r

'/,-^7\ +

— « +

2
7'

cPT\ 1 /(Zï^

d'T 1 /c/2'

,
(«'=«>) (lU)

Deze nitdrnkkingen leeren ons, dat in geval de vaste piiase sleclits

uiterst weinig of niets \an den tweeden komponeiit bevat,
djr

O

wordt, wanneer ^/j =r 4 7', is. Dan vertoont zich het Ituigpnnt inde

lijn 7'^ /(.(') dns juist hij .( = 0.

/'/^'A /'d"-T\
Is </i>47i, dan zal, daar -— negatief is, ——- 1 ook neantief

V '/'/,
V'^''- /o

zijn. De smeltlijn zal dan hij A de Ae/A' zij(k> naar de,t'-as toewenden,

en er zal ijren liuigpnnt optreden. Wij iierinneren er aan, dat dit

geheel in overeenstemming is met wat wij reeds in een vroegere

mededeeling vonden 'j.

Wat

dT

d'T
betreft, zoo ziet men dat deze uitdrukking evenals

, , , altiid c/root neaatief zal zijn. Bij groote tt' is dus altijd d(>
d.v J ^

'' •- ' •

'

holle zijde l)ij de nagenoeg vertikaal naar beneden loopende lijn

7'^f[.v') naar de .i'-as gekeerd, maar aangezien de lijn T=f{,i;')

ten slotte bij 7"= O asymptotisch de ordinaat ,r ^ ü raakt, zoo zal

rooi'hij het maxinnnn in de lijn T^ f {x') een buigpunt in elk geval

moeten aanwezig zijn. (zie fig. 1 bij L).

Dit buigpunt L zal bij groote waarden van «' steeds \lak na het

maxinuim bij m komen te liggen, en deze beide punten naderen dan

gestadig meer tot het punt A, waar T =z 1\, ,i-' = 0.

Immers, \vat het maxinnim m betreft, dit is gege\en door

(i — x) ii\~\-xii:„ = O (zie (6)) of.r ^ —^— . Nu is w,^r/,- -nx'=q,

en VK </,— «'(! -,*') tt als «' groot en x' zeer klein is, derhalve

1) Deze verslagen, 27 De(^ 1902, bl. 481 ; 3U Mei 1903, bl. 33-34.
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rreedi «lau licl iiiiixinium iii liij

iS'iulerl (lus ,i' l(tt X, dan .v,,, (cUis ook ,»•'„,) lot O.

Wat liet l)Mi,U|iuiil liij L l)elreft, biervooi- ^cldl ln'l volneiidc.

Uit de uitdrukkiii"- vuor t" (zie («)) vulgi, uls « = O en «'

groot is :

cIT dT .lil-.,;) «•, (/ï' ,t(l-.f) -7, _</r ,'(1-,/) 1

Nu is l)ij kleine ,(;'
:

7-. f')

T
RT

(lci-iial\e

dJ l\m\ 1 iïT/

daar .V' = (1— «9 log (i—.e) f = (1 + ^.'- +..)' = (! + 2 «9.r) is.

Wij lieblien dus :

dT _ RT,'.,: 1 _ Rl\'j; 1

I?
^ ^ ^' (l + 2(9,i-)(l-tJ'.t-)

~~

?r '^' 1 -^'*''

als |3' groot t. o. \ . i9 is, en derhalve

d.v f d.v \
.x' (1— ,'J'.«)— — X l—^' ,i,--j5V—

Dil is Itijgevolg ^0, wanneer

dx / ,
(/.f

dx
Kn kan voor — geschreven Avordcn (zie {h) )

:

CttV

dx .r.{l—:,') 1

d.v' x[ 1-p'x

d' T
zoodat

,^
:= (1 wordt, wanneer

of

l—x— 1— |5'.c 1 +
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of

wordt. Wij vinden Ideniit

if

dut^ eindelijk

l—ti\c = —— = -1,

>'7. = r (12)

zijnde de waarde \an .r, waarl)ij hij groote waai'den \an ;i' liet

1

buigpiuit na liet niaxinuini bij '' = -, (zie (ü)) zal komen te liggen.

Ook deze waarde van ,c nadert dny tot O, wanneer |3' tot oo nadert.

Het is nu ook duidelijk, dal liij groote /3' volgens (10) de grootheid

j
——

I

tot — X nadert. Want reeds in de oniidddeUijke nabijheid van

.1 gaat de aanvankelijk hijna loodrechte richting der lijn T =^ f(^v')

in de j/cheel loodrechte richting l>ij het niaxiuunn over.

i'^) Het andere grensgeval is a' = 0. De uitdndikingen (9) en (9a)

gaan dan over in :

'd"-T\ 1 A/7"

of

Ir-

(PT

17'

'h-iT,+ [-) !'A+ ^y\-2'7..

'7, + «'i +

,PT\ _ 1 /'dT\

(Pr\ _ 1 /dT\

('h-iT,)-

,7,-47;-2,;,

(^,-47V)-2(,;,-,;,)

(rt'=0),(!3)

(,/, + 47')- - (.;^ + 47\)-2(.;,-,y.,)

waarin tiians de limietverhouding (
-

)
volgens (8) gegeven is door:

-
\ =e N\ 1 (1-i)

Uit deze uitdrukkingen ziet nicn, dat bij be/'dc lijnen J'=/(.(') en

T= /{.!•') zel/.s bij |3' ^ O een J)idgpunt lilj .(• = () (en dus ook

(lii/irróór) mogelijk i's. Immers bij de lijn 7'=: /'(,r) is daartoe

noodig, dat
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of

7,>l '/' 7' / '
\

i,'Vï', TJ "V 7,-47'

7l— Va
Is 1111 2 —— iiici üTocil. ilan kaïi hicrxonr liij liciiadoriiii:: wordon

gesel 1 re \ (Ml

ril ,11 \ l -2'2TT.r ' ' 47', -7.

Wij zioii (lus dat in olk geval— '— iioMitief iihicI /.ijn.

47,-7,

De Nooi'w aarde kan nu als volgl ^v()|llell ,iieselire\eii

;

of

47', 7'., V 47', ;V 7'.

7: _ ^', 7i /'^_i )

(lerliaue

(15)

7. ?; 47', V7.

7T

^_7.
Jj^_.^[\ 7.

47', 7\ _ ^

Is iiv. 7,= 11(10, 7', = 900, (/, = 2200, ry.^=n)80, dan is liel

11/ 10/

eerste lid ^ ' „. tei-wiil liet tweede lid —-! ^, dus eveneens = '/, is.

7i— 7-3 ,
440

De term 2 onder liet A*(/-teeken is hier =
7,— 47, z'l^v

In de kromme T := / {.v) kan dus zelfs hij ,i' = O nog zeer goed

ergens een Itiiigjiunt optreden.

De overeeidiomstige voorwaarde ^oor het optreden \'an een huig-

punt hij .( = hij de kromme T^/ {,c') wordt:

.\ <7, + 47', 1

f/. 7.+ 4?'i—2(71—7») j_2 7i— 7a

7i+42'i
of

R V7', TJ V 7i+42',.

waarvoor hij kleine waarden \ aii (y, — </,^ kan gesehrexen worden

_.7^ .^iZl^
TT \ l 2/

27^17'./ '

"
7i+47'i

Dit is alleen mogelijk, \vanneer (j^^q.^ is. Wederom kiinnen wij

schrijven ;



( 507
)

V ^42j(,7',

d. w. z.



/ '

I
5(),S )

liOSSeii wij liicniil /('ƒ/ (i

—

x) eii /(>ƒ/.( op, dan kdinl er:

lo;, (1 -.*•) = /o,/ (1 -,*',) ^1l(l_ 1 ~] ^ _'h_
J'

'-^

lo., .V. = lo., .(•', + ^ T— ^1 +^ ,:?' (1 -.'•'.)=
' ^ fl yj\ tJ^ ut' ^

lor, (!-,,) = loc, (!-.(',) + ?i fA - 1^ -^- 1^ ^j' ,,..;-^

waaniil door gelijkstelling volgt;

waaraan blijkbaar wordt voldaan door

< = 1-^/ , (1')

en daarmede is de gestelde eigenschap bewezen.

De beide boxciistaande vergelijkingen gaan nu oxcr iu de eene :

loo^~^ =--^ini-2.r;) (18)

^\ ij hc/.illen lïiif^ in (Jeze complenientaire saniensleliing een seiierji

krilcriiini, of hel al dan niet geoorloofd is (t\ = u\ te stellen

(d. w. z. r =^ O). Wijders geeft de vergelijking (18'j een eenvoudig middel

aan de hand, wanneer / werkelijk = O mag gesteld worden, ^/('ƒ//•(;f'^

lu'id li' te heri'h'nen uil de .mmensteUinc) j\' der va.ste j^)kase bij liet

eutehti'sclu' punt.

Vinden wij i).v, ,r\ = 0,l, dan zou met 'J\ = 500, y, = 2400

ge\()nden \\()r(len :

dus

2400
/„,/it = B' X 0,8,

1000*^

25
/J' =—lo,i9 = 1,14.
' 48

Ware ,r' .-=-. 0,01 geweest, dan zou mei dezelfilc waarden van 7't

en q^ gevonden zijn :

derhalve

12
/o,/ «JU = — (i X 0,98,

5

125
3' = loq{)9 = 1,95.
' 294

'

Men -ziet, dat een slechts geringe toename \au (i' inslaal is, de
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by binaire mengsels van isomorphe stoffen." (2e mededeelingi.
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samenstelling .i\' der vaste piiai^o iiij liet eiitektisclie punt zeer sterk

te (leprinieeren. Dit staat natuurlijk in verband niet de enorm sterke
f

afname der verhouding — bij toenemende /i'. Deze verhouding was

et

/,/A A'7',

b.v. iiij T^ T^ en groote ,i' gegeven door ( - l^= <; (zie §3),

hetgeen zeer snel tot O convergeert.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhlyzen biedt

aan eene mededeeling van den Heer C Sandeks: „Bijdragen

tut (Ie astronoini-schc pladtubepalliKj up de WentJiUst van

Afrika, ir.

I. LemitehepaliiKj raii (JldloaiKjo idujevoevd

in de jaren Ji»()l en J9()2.

i. In mijne \oorgaande mededeeling „i5ijdragen tot de astro-

nomische plaatsbepaling op de Westkust van Afrika" ') deelde ik

reeds eenige voorloopige uitkomsten mede door mij ^'oor de lengte

van Chiloango verkregen. ^) Sedert dien tijd en tot op mijne tijde-

lijke overkomst naar Europa in het najaar van 11)02 heb ik, zoover

het mij mogelijk Avas, mijne waarnemingen voortgezet en tot den
2dcn inaansrand uitgebreid en nu oidangs heb ik het geheel diei'

waarnemingen aan eene zoo nauwkeurig mogelijke herleiding kunnen

onderwerpen.

2. Inrichting der waarnemingen. In de genoemde mededeeling

werd reeds een enkel woord gczegil over de inrichting mijner waar-

nemingen Hier moeten sommige punten nog wat uitvoeriger bespro-

ken worden.

Al mijne waarnemingen geschiedden naar de methode der bepaling

van gelijke hoogten \'an ile maan en van eene ster. Bij de geringe breedte

van mijne waarnemingsplaats (</) = — 5°12') kon ik de waarnemingen

zoo verrichten dat daarbij de parallel slechts geringe hoeken maakte

met iV^n lioogtecirkel, df wel de parallaktische hoek weinig van ÏH)" of

270° verschilde, zoodat ook de hoeken tussclien maansbaan en hoogte-

cirkel niet "root 'xNaren en de door de maanswaarnemin^en te bereiken

1) Verslag Al<ail. Ainst. X, 1901, 2^2—29S.

-) De «laar medegedeelde uitkomsleii voor Maarl 3 on Mei 1 waren door eene

vergissing in toeken bij de berekening gelieel lout.

33*



nauw kcuriiilicid, vdor y.oovci- de .«ieoiiicli-isclu- \t'i-li(iii(liii,u'cii aant;aat,

iiaueiioeji' volledig Itereikt werd.

Uv gebruikle iiiijii vroeger beselircveii luiivei'saal-iuslnimciil en in

werkelijk lieid werden alleen de lijdslippen genoteerd waarop ile /.iclil-

hare niaansrand cii de vei-gelijkingssler dezelfde hoogte bereiklcu.

Eerst werden xcior licl eene, daarna voor liet andere Iienielliolil de

doorgang-slijden door de ^•ers^•lü!len(U' lioriy.onlale draden bepaald,

beide malen met aflezing van het alhidade-nivcaii. Op deze wijze lieb

ik voor ilon eersten niaansrand "24 bepalingen verkregen over 10

avonden verdeeld en voor den tweeden 12 bepalingen op 3 avonden.

Het is mij tol mijne spijt niet gelnkt het laatste aantal nog te ver-

meerderen .

Hel in-li-iimenl werd aitijil iii dciizcirden stand, kijker reclils, ge-

brnikt en, om mij op de waarnemingen voor te bereiden, berekende

ik te voren \oor liepaalde tijdslippen azimnt en zenitsafstand van

maan en ster, terwijl ik mijn instrument oriënteerde door middel

van het ha\cnlielil. ') Het niveau werd steeds afgelezen even voor

het waarnemen \an de doorgangen. Het dradennet is sedert 19()J

Februari in denzeltdeii stand") gebleven, zoodat steeds de doorgangen

aan 7 di-aden konden worden waargenomen.

De onderlinge afstanden dezer draden bedroegen ongeveer 7\ (5%

4'', 4-, 7s Gs, en bij de snelle opeenvolging' der doorgangen, gevoegd

bij de vrij kleine xergrooting van den kijker, gelukte het mij niet

verder te gaan dan liet schallen der volle chronomelertikken (=: halve

seennden). Misschien zal het i)ij volgende w'aariienüngen wensehe-

lijker zijn eenige doorgangen op te otferen, ten einde te Irachlen liij

de andere grooter nauwkeurigheid ie bereiken.

Een ander gevolg van de snelle opeenvolging der enlcele waar-

nemingen was dat het mij niet mogelijk was (/e/hireiidf (hm doon/amj

iloor hel dradennet hel azimut van den kijker te veranderen. De
doorgang had dns in sommige gevallen in eenigszins schuine rich-

ting plaats en, terwijl ik het steeds zoo inrichtte dat de dooi-gang

van de sier of het maansnuddelpnnl door den horizontalen middendraad

zeer didil bij hel midden plaats vond, \\erden dus de doorgangen

door d(! andei'e draden een eind links ot' reclils \an het midden

waargenomen. Het is echter gemakkelijk in te' zien dat daaruit in

mijn geval geene merkbare fouten kunnen voortvloeien.

Vooreerst zal i'ceds in de absolute zenitsafstanden door de svm-

melrische waarneming de invloed van eene algemeene helling van

het dradennet geëlimineerd worden en tevens is ook reeds het

1) Zie: Bijdragen lot de a.stiouomisclie plaalsbeiiaiing' oiiz. I pag. (:2S3) 2,

-) lbid._pag. 1,290) 15.
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absolute bedrag van den invloed dei- parallel-kromming steeds zeer

gering. Bij een horizontaioii afstand e, uit liet midden is nl. de

invloed der parallel-kromnuiig (ip den zenitsafstand

1

A Z=: -ir cota. Zdn 1"

Anderdeels bedraagt de azinnit-\-erandering, ^vanncer wij den

parallaktisohen lioek p noemen,

1 (IA ros p

coa ö dt xin Z
terwijl de afstand der uiterste draden lot middendraad ongeveer 17s

of 25ü" bedroeg. Nu \vas l)ij ééne waarneming, die van 190J Febr. 25,

die wegens de ongunstige standen van maan en ster inisscliien het

best uitgesloten wordt, de waarde \an cos p : sin ZO.82, terwijl overi-

gens de grootste waarde iVwf 1 tronk 0.43 bedroeg en zij meestal

veel kleiner ^vas. In liet allerongunstigste geval was dus voor de

uiterste draden = 200" en wordt daarvoor AZ=0".11. l!ij alle

andere waarnemingen was steeds AZ<^0."03.

De invloed der parallelkromming op de einduitkomst \aii iedere

waarneming wordt echter nog zeer ^'eel geringer, daar maan en ster

altijd weinig in deelinatie en dus ook bij de waarneming weinig in

parallaktisehen hoek \ersdülden. Het verschil in p itedroeg, als men

wederom de waarneming van 1901 Febr. 25, bij welke ;)—// = 7°,

builen beschouwing laat, in maximo 3'. De reeds op zich zeil' geringe

invloed wordt dus nog nagenoeg geheel geëlimineerd. Hetzelfde is het

geval met den invloed van onderlinge helhngen der draden.

Het niet vei'stellen in azimut heeft dus geen nadeelige gevolgen

gehad en maakt geene correcties juio(ng, en aan den anderen kant is

daardoor misschien de opstellingsfoul \an hel instrument tijdens den

doorgang standvastiger gebleven.

Wamieer het eerste voorwerp waargenomen was werd hel iuslru-

meiil \'oorzichlig in liet azinnil \'an ln't tweede gebracht. liet \'erscliil

tusschen de niveauatlezingen in beide standen was steeds kleiner dan

1 deel = 5",4 en l)ij 33 van de 36 waarnemingen kleiner dan O. ''5.

De tusschentijd tusschen twee correspoiuleerende doorgangen van

maan en ster was steeds onder 25 min. en meeslal veel geringer.

Eindelijk zij nog vermeld dal, afziende van 1901 Febr. 25. de

waarde van den parallaktisehen iioek tijdens de waarneming steeds

tusschen bO' en 110^ of tusschen 250" cu 2.S(r iugesloIcMi was.

3. Tijdshi'paliiitp'ii. Gangi'n run </i'u chronoini'k'r. De correcties

van mijn chronometer tot den middelbaren tijd van (^hiloango werden,

behahe op 2 avonden (1901 Oct. 6 en 13) waarop ik meridiaans-
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M. T. Stanii t'.lii'un. 1). G. Temp.
D. G.

24°

I'.IOI .Ulll.

Feljr.

April

Mei

Juni

9

•18

25

()

•12

•11)

17

19

25

28

9

12

21

22

;!()

10

Ü.ü

8.2

8.8

8.7

8.4

8.2

(1,2

7 7

9,2

8.0

8,1

8.4

8.2

K.()

»
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doorgangen van sterren ^vaarnani, steeds nit hoogtewaarnemingen
afgeleid, waaromtrent ik naar mijne voorgaande niededeeling verwijs

(Bijdragen I pag. (284) 3). Daar werden te\-ens de standen en

gangen voor liet tijdvak 1900 Oct.—1901 Juli medegedeeld. Intus-

schen heb ik sedert dien tijd aan de waargenomen standen de

verbeteringen aangebracht, welke voortvloeien nit de voor mijn

instrument gevonden vrij aanzienlijke correcties voor deelfout en

buiging (1. c. pag. (292) 11) en ik deel daarom opnieuw in de

hier voorgaande tabel de standen en gangen mede voor het geheele

tijdvak 1901 Jan.—1902 Mei. De gangen gelden voor het interval

tusschen den datum een regel hooger en dien op denzelfden regel.

Daarnevens zijn de gemiddelde temperaturen geplaatst; die voor 1902

Jan. 6—Febi'. 5 zijn, daar aflezingen ontbraken, geïnterpoleerde waarden.

Uit deze gege\'ens leidde ik den invloed van de temperatuur op

den gang af. Bij de kleine temperatuurverschillen kon ik niet anders

doen dan dien invloed lineair aannemen. Ik vond :

1901 Jan. 18—Apr. 28 + 0^91 -j- 26°.0

1902 Febr. 5—Mei 17 + 1. 07 + 25. 8

Gemiddeld + O. 99 + 25. 9

1901 Juni 17—Sept. 10 +0.19 +21.4
en daaruit

:

Invloed van 1" +()M78')

Met dezen temperatuui-scc»ëfticienl herjeitide ik alle waargenomen

gangen op 24° en ik nam die herleide gangen in tle laatste kolom

van liovenstaande tabel op. Er schijnt eene geringe graduecle vertra-

ging te bestaan, doch o\'erigens zijn de herleide gangen in het alge-

meen in zeer bevredigende onderlinge oxereenstemming, terwijl nog

eenige der meest afwijkende waarden bij korte tijdsintervallen be-

hooren. Bij het sterk uiteen loo[)en van de grootte dier intervallen

zt)u eene afleiding \an de middelbare \\aarde der afwijkingen \an

een middeulal weinig beteekenis liebl)en.

4. Herh'iduKi der h'ii<itt'ir<t<irni'iiimiii'ii . De heileiding der waar-

nemingen geschiedde naar de dnor Prof. Oudemans aangegeven bere-

keningswijze ''). Reeds dadelijk xolgde ik zijn raad door ter bekorting

\an de berekeningen geeue herleidiug op niiddendraad aan te iirengen,

') Bij vergissing was bij duzo berekening ook tle gang in liet tijdsiiilei'val 1902

April 30— Mei 12 gehruikl, gedurende lielwelk de ciironometer naar Mayili en

weder lerug was vervoerd. Dezen iiilsluitende wordl voor den tweeden zomergang

+ 1^.0.5 l)ij 26''.0 gevonden en als lemperaluin'scoëfiieiëiit -|-0\171. dns eene

sleelits weinig verscliillende waarde.

-) Veisl. en Meded. Akad. .Vnislerdani tJ,lSö7 jiag. :25 - 10.
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Een zeer klein nadeel dnarliij i> dal, wanneer hel/.ij \an de maan

f \an d(» sier een draad ucnnsl is, deze dok hij de l)erekenin,u' \an

den doorgang- \an lid andere voor\ver[) moet nilgcslolen wortlen.

Dit was alleen het geval hij de lioide waarncniingen van 11)01 Mei 21.

^'oor de verdere herleiding moesten dan in de eerste jilaats de

\'erseliill('ii C hc|iaald wnrdcii Inssdieii de waargenomen Ncrsehillcu

in zenitsal'sland \an maan en ster en <le met aangenomen herlei-

dingselementen, waarondei een aangenomen lengte van de plaats,

daarvoor herekende waarden. In de tweede plaats werden de voor-

waaide-vergelijkingen opgesteld, waardoor de waarden van ? verhou-

den zijn mei de variaties der aangenomen elementen. Deze oplo.ssende

naar L L de variatie der aangenomen lengte werd deze verkregen

nitgedrukt, hehalve in C, in de variaties van de aangenomen hreedie,

van den aangenomen elirdnomclersland, \ an de waargenomen door-

gangstijden, van de aangenomen A. Iv. en declinatie van maan en ster

en \an de aangenomen waaiden voor de parallaxe en den straal

\an de maan.

Zoodoende kon ik eensdeels de aanvankelijk gevonden uil komsten

\crhcleren naar \cihclcrdc waarden der herleidingselementen, ander-

deels den in\loed nagaan van de daarin en in de waarnemings-

gi-oolheden mogelijk overgehlcven fonten.

In de eer.ste plaats hespreek ik dns de ten slotte voor de lier-

leidingselemenlen aangenomen waarden. Als hreedie der waar-

nemings]»laals werd aangenomen — 5M2' 4".0 (Hijdragen I jtag, (291)

10). De chi'onometerslanden werden gevonden door directe inter-

polatie Insschen <le waargenomen standen, zooals die in de hier hoven

jreffeven tahel ooLicnoiiien zijn. lïii de uerinne en lanuzame \'ariatie

der Iem|iera1iiiir hield ik met den invloed daarvan geen rekening.

De A. \\. en declinalie der vergelijkingssterren waren ontleend aan

de e|plieniei-ideii \ an den Naiilieal almaiiae ilie \'oor deze jaren o|i

den l''iindameiilaalealalogiis \'aii N|'',\V(()MB heruslen en zij inoclilen

voor mijn doel als ahsoliml jnisi heschonwd worden. Anders is hel

gelegen met de \. \\. en declinalie der maan, daar ile tbiUen in de

naar de lafels \aii IIanskn—Newcomb herekende waarden nog betrek-

kelijk aanzienlijk kunnen zijn.

Jnist mei hel oog op mijne waai'nemingen was dom' E. V. van

üK Sanuk IjAkiirvzKN eeii onderzoek') ondernomen oinirenl de fonlen

') E. F. VAX DE Sande Uakhcyzen. Underzück omtrent de fouten der maanslalï'ls

van Haxsex-Newcci.mi! in de jai-on 1 SO.j— 1 Ï)Ü2. I en II. Verslag AhacL Aiiis/trdiim

XII, IDOH ])ag. 1^51 en '>X\ . lU zal deze Ijeide niededeeliniicn verder aanhalen als LJakii. I

en F)AKH. II.
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dier tafels en ik lion nu ^•;ln zijne uitkcjmsteii gebrniiv maken. Bij

het (laarnit atleiden van de e])lieniende-('oiTecties ging ik op zijn

raad als volgt te werk.

^'ooreerst heschou^v ilc de fouten in leni/tc. In de eerste plaats

werd eene constante correctie van -j- 2"2() aan do middelbare lengte

(Bakh. I pag. (138) 8 en (145) 15) aangenomen, en in de tweede

plaats werden de verbeteringen voor parallaktische ongelijkheid enz.

daaraan toegevoegd, \\'elke berekend werden naar de formnle Aan

Bakh. I (136) 6. Nadat de sommen dezer beide correcties omgezet

waren in correcties der ware lengte, werden daaraan in de derde

plaats nog toegevoegd de correcties voor ongelijkheden afhankelijk

van de middelbare anomalie en van langzaam veranderende argumenten,

die het eerst empirisch door Newcomb gevonden waren. Ik gei)ruikte

daartoe de waarden der coëfficiënten h en A- naar de formules gegeven

in Bakh. II pag. (389) 9, intnsschen voor betere aansluiting aan de

waarnemingen (zie 1. c. (384) 4) beide nog vermeerderd met— O".30.

De herleidiiig dezer correcties aan de lengte in de l>aan tot die der

eclipticaal-lengte mocht verwaarloosd worden.

Als corrcct/i' aan de hnv/ltc werd aangenomen (zie Bakh. 11(390)

10), aaimemende als correctie der knooplengte voor 1902 -j- 12".1,

A ,? = — 0".58 shi u + 0.08(i (A /— 12". 1) ros >/

waarin a het argument der breedte en L I de totale correctie in

lengte voorstelt.

Uit de aldus gevormde correcties in lengte en breedte werden

die in A. U. en deelinatie gevormd, gebruik makende van de tafels

in Xkwcomh's „Inrcstlijation'' . Aan de A. R. moest echter nog

eene verdere correctie aangebracht worden ter herleiding van het

aeqninoctium van den 10 Yeai- catalognc, ten opzichte waarvan de

fouten der maan l)ei)aald waren, tot dat van Ne\vco.mb's Fundamentaal-

catalogus. IlierAOor werd aanuenomen -|- O*.054.

Hieronder zijn de aangenomen correcties saamgesteid, waarnevens

ik nog vernield de gebruikte vergelijkingssterren, (zie tabel |i. 515).

Wat de paralla.\e \an de maan betreft, heb ik mij vooi'loo[»ig

aan Hanskn's waarde voor de constante gehouden, ter\vijl voor de

berekening der pai-allaxe-waarden zeiven Bessei/s elementen van de

aardellipsoide gebruikt werden. De correctie van Hansen'.s constante

is nl. nog eenigszins . onzeker en stellig niet groot. Het zal ook

i)lijken dat deze \'Oor een groot deel geëlimineerd wordt, daar zoowel

waarnemingen vó(')r als na den meridiaan \oorkomen.

Wat eindelijk de te gebruiken waai'de voor den maansdiameter

lielrefl, deze iiio.'l nalnurlijl< uil mijne waai neniiiigen zelven afgeleid
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voor die v.-ui l'.K)2 .lan. 24 cii de eer8tc van Maart 25. Hij eerslgc-

iioeiiulc vvaariKMiiiiiu was i.l. de sier door de nevelachtige liiciil sloclils

liauw y.iciilliaar en l)ij de andere bestaat eenige onzekeriicid oniircnt

een ilci' nivcauaflezingen ').

Anderdeels was te letten op ongunstige geonietriselie verhoudingen

bij de waarnemingen, waardnoi' de invloed van sommige rednetie-

elementen bij/.onder groot kou worden, en tevens op eventueele

bijzond(>re onzekerheid iu ecu iVwi elementen oj) bepaalde dagen.

Reeds werd ei op gewezen dat o|) J901 Febr. 25 de waarneming

\errichl w as itij zeer ongunstige standen van maan en ster. De waarden

van den parallaktisclien hoek waren voor maan en ster resp. J24° en

117 , terwijl overigens de onguusligsie waarde JOH" bedroeg en iicl

grt)otste versehil tns.sehen de \\aarden \oor maan en ster 'S". Wij

zien nu dat ten ge\-olge tlaarvan de eorreetieeoëffieiënt voor den

ehronometerstaud l)uilengewoou aanzienlijk is, terwijl ook die voor

de breedte der |(laats en voor de maansdeclinatie hier liuuiu' grootste

waarde hebbeu.

Wat belrefi bijzondere onzekei'heid van sommige reduetie-eicmentcn

O]) lie]Kialde dagen, zoo kan daarvan alleen sprake zijn ten opziclile

\an den clirouometerstand. Eene maal voor die onzekerheid \iudcn

wij iii (Icii ai'slaud liissclieu de maanswaarneming en de naaste tijdsi)e-

paling, i'u wij zien dan dat die afstand voor meest alle waarneiuiugcii

tussehen O en 3 dagen ligt, doeli voor l!)()i Febr. 25 G en voor 1 '..»(»

1

Maart 3 12 dagen bedi'aagt. Wel was er nog eene tijdsbepaling ge-

iiouKMi op l''('br. 2S, doch die is eeuigszins onzeker.

Dit alles in aanmerking nemende, heb ik ten slotte de waarne-

nung van Febr. 25 geheel uilgeslolen, daarentegen heb ik gemeend

aan de U waarnemingen \an Maart 3 vol gewicht te mogen toekennen.

|)c coiTccliccoërticieuU'u \(ior deu chrououietersland voor j\laarl 3

zijn nl. bijzonder klein eii hunne middelwaarde bedraagt slechls

-(-•>.(I4, terwijl verder blijkl dal, zoo wij den op Fel)r. 28 bepaalden

chronomelerslaud mede iji rekeiung brachten '), zijne waarde voor

Maarl 3 slechls ().^2t) anders zou ge\-oudeu woi-deu.

Dit vastgesteld zijnde, uioesl nog worden iiagegaau op welke wijze

wij de afzonderlijke uitkomsten uuteleu combineeren. Kr moest

onderzocht worden of er leden is voor de waaruenungen O]) een

zeilden avond standxastige foulcn te vreezen. Eensdeels voi-mdc!

ik dus voor iederen maausraud gennddelde uitkomsten, door de

afzonderlijke waarneiuiuu'cn met dc> aauti-euomen gewichten te com-

') Bij de vorming van licl dagniidilcntal voor Maart 2ö 'm de tabel is dil in aan-

merking genomen.

,-) Do uitkomst dezer lijdsbepaling was : Febr. 28 8". 4 H 5(i» 15~.53.
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Iiinecren en leuUle daaruit de ini(i(lell)are font eener nitkonis( met

het üewicht 1 af. Anderdeels l)e|)aalde ik de niiddellwre fout vrij

van den invloed der standvastige fouten, <l()or voor de daj^en niet

meer dan 3 waarnemingen de enkele uitkomsten niet de dagmidden-

tallen te \ergelijken.

Ik vond op deze wijze voor ile gewiclitseenlieid, d. i. voor de

uitkomst nit ééne waarneming zonder iiijzondere onzekerheid:

Totale middelbare fout Kaïid I ± 5^65

., II ± 4.84

Partieele „ „ ± 5^23

AI is de laatste waarde vrij onzeker, zoo blijkt er tocii geen

reden te zijn in de zoo goed mogelijk \'oor de maansplaatsen xerlie-

terde uitkomsten nog andere gedurende een zelfden avond standvas-

tige fouten aan te nemen eu i)ij lie definitieve samenstelling der

uitkomsten behoeft dus niet op den waarnemingsdag gelet te worden.

Vormen wij dus nu, nevens de middentallen uit de afzonderlijke

waarnemingen voor iederen rand, ook die uit de correctieeoefficienten,

evenzoo met in acht nemen der toegekende gewichten. Wij ver-

krijgen dan :

l A L = — l-\08 — 0.03 h<p — 0.48 A C + 28.05 L t

~ 28.53 L t' — 29.05 A « -f 28.53 A «' + 0.02 A rf

4- 0.00 A rf' + 0.86 A .T ^- 2.0(3 A 7^ Gew. l'.t.r,

II A /. = + 0\70 + 0.01 A y — 0.71 A C + 28.51 A /

— 29.22 At— 29.51 A u -\- 29.22 A «' - O.OH A é

— 0.06 Ad' — 1.72 A .T — 2.03 LR.... Gew. 11

De correctieternien zijn opgenomen in ile vroeger aangegeven

volgorde ; de grootheden met aecenten hebben betrekking op de ster.

Wij kuimen zonder aanmerkelijke fout A ci en A R beschouwen als

correcties van de constante der parallaxe en van den gemiddelden

straal.

Wij zien nu dat de invloed eener fout in ile breedte zeer gering

is en dat hetzelfde het geva] is met standvastige fouten in de decli-

natie van maan en sterren. De eenige termen \\aarop wij nog verder

te letten hebben zijn dus die met A .-r eu A R.

Neemt men voor beide randen als middelbare fouten der gewichts-

eenheid resp. ± 5\65 en ± 4\84 aan, daar het mogelijk is dat de

laatste waarnemingen werkelijk wat nauwkeuriger zijn, ilan is

:

IA/. — 0.86 A .-T 2.00 A R = — ^.08 ± 1\28

II L L + 1.72 A .T + 2.03 A R = -f 0^70 ± ls.46
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llo( eemoiiiliuc iiiiddnilal uit licidc iiiikdiiislcii is:

L L -\- 0.43 L n -I- 0.02 L R = (M.19 =fc 0-.l)7

(>|) (le/.e iiilkomst licefï dus alleen not:- de foiil in de coustaiiti' dei-

paialiaxe een nierkliaicii imlncd. Ncfiiil iiieii iii plaats \an de

ll.vNsEN'sclie constante die van Nkwcómh (Astronoiiiirul Constants

pag. 193) aan, welke O. "4 grooler is, dan Avordt onze uitkomst.

L L= — 0\3(j ± 0\1»7

Dus ook de invloed \an de onzekerheid in de constante der

parallaxe is nojj- vrij klein.

Als einduitkomst neem ik aan AL = — 0\3, en dus

Lengte van uen waarnemingspueer

L = — 48"! 32.^3 ± 1^0

Verder xolijt :

+ 2.58 A .T + 4.03 A /i' = 4- 1."78 ± i".94

of

A 7? + 0.B4 L.-r = -\- 0".44 ± 0".48

zoodat dus ook reeds afiiescheiden van de onzekeriieid in A .t de

waarde van A R beneden hare middelbare fout ligt. De waarde van

den maansstraal die hij n>ijne waarneniingeir past schijnt dus niet zeer

veel van die van Hansen af te wijken.

Wat de hij mijne waarnemingen bereikte nauwkeurigheid betreft,

zoo volgt uit l)eide randen samen als mi(i(leli)are fout eener waar-

neming aan 7 draden zonder bijzondere onzekerheid

:

M. F. = ± 5^39.

Daarnevens stel ik die welke Prof. Oüdemans voor de waar-

nemingen van maanshoogten van S. H. en G. A. de Lange te Batavia

vond ') en die welke Auwers voor een aantal lengtebepalingen van

Fleuriais door maansculminaties afleidde ").

de Lan(;e 1851—54 M. F. v. 1 waarn. ± 5\25

Fleuriais 1867—70 M. F. v. gem. wrn. ± 3M4

De waarde voor Fleuriais is het middental -der door Auwers uit

de waarnemingen van 9 stations afgeleide uitkomsten voor de mid-

delbare fout eener \\aarneniing \an gemiddelde nauwkeurigheid.

Bij de vergelijking dezer uitkomsten is in het oog te honden dat

1) J. A. G OuDF.MA.NS. Verslag van don geograpliiscluMi dienst in Nederlandsch-Indië.

1858- 1859.

2) Astron. Nachr. Bd. 108, p. 313.
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vooral Ik'I iiisiiimieiit \aii Fi.eukiais veel grooler was daii hel iiiijiu'.

Aan den anderen kant was het voor de jaren 1851—54 veel moei-

lijker nauwkeurige raaansplaatsen te berekenen.

Eindelijk wil ik mijne uitkomst nog door middel der door mij

uitgevoerde triangulatie^) herleiden op het havenlicht en op den vlag-

genmast der residentie te liandana. Ik vond als lengteversciiillen :

Havenlicht — Waarn. pijler = -f- 0.^22

Ylaggenmast — Waarn. pijler = — 1.48

Dus worden ton slotte de absolute lengten ten opzichte van Greenwich :

Lengte Havenlicht — 48™ 32."! ± i.^0

Lengte Yl.vggenmast — 48 33. 8 ± i. O

De Engelsclie Admiraliteitskaart geeft voor de lengte van liet

havenlicht 12" 8' Oost = — 48'^ 32^

II. Flaatslii'iialhui van MayUi.

5. Mayili eene factorie van de handelstirma Hatton en ('ooksox

ligt aan den linkeroever der Chiloango rivier een weinig beneden de

samen\'loeiing \a]i de Luali en Loango rivieren.

In Mei 1902 was ik in de gelegenheid hier eene breedtebepaling

uit te voeren en door middel \'an mijn ciironometer de lengte \m\

het station ten opzichte van Chiloango te bepalen.

Yoor de oi)stelling van mijn instrument gebruikte ik hier een

speciaal daarvoor vervaardigdoi zwaren liouien drievoet, waardoor

\oldoende stabiliteit verkregeji werd. De waarnemingen \\'eiden

echter buitengewoon bemoeilijkt, doordien myriaden insecten de

chronometertikken bijna onhoorbaar maakten.

Op den 3den Mei nam ik eene eerste tijdsbepaling, daarop nam

ik op 4 Jlei de circummcridiaanslioogten van fi Ursae majoris en

Centauri waar ter breedtebepaling en eindelijk \erritdilte ik op 7

Mei eene nieinve tijdsbepaling.

6. Breedtebepaliny . De beitle voor de breedtcbepaling gebruikte

sterren culmineerden o|i zonitsafstanden van G2°.() Noord en 57°.4Ziiid'

Op ieder van beide werden 8 instellingen verricht, 4 in ieder der

beide standen, zoodanig dat geëindigd werd in den stand waarmede

was begonnen en dat de instellingen verdeeld waren over beide

zijden van den meridiaan.

Als gemiddelde gangcoi'reclic m>oi' beide nukro.'^kopen werd aan-

1) Zie: Bijdragen I pag. (^294) KL
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gciiomoii por 10'
: 2". O. De waarde \i\\\ cimi iiivcaiKiccl w ei-d

als sloeds op 5".4 f^estcld cii ilc rcIVaclic woi'd hcrekeiid naar P)K,sskl.

Hier volgen di^ v('i-i<r(>geii resMJIaleii. Voor iedere ster zijn 4

iiilkonisten gevormd door combinalie van telkens 2 instellingen.

Aan dl' uiiddeiilallcii dier 4 uilkoiiislcn /.ijn dan de vcri)e(("riiigen

\oor (ieelt'oiil en Iniinin^' aangehraclit naar de vroeger afgeleide

loi'niules. De cirkel .stond o|) zenilpnnt O".

Uitkomsten vo(jk dk hrkkdtm :

ii i'rsa,' mnj. — 5°4' 39"4()

48.20

44.23

4(5.511

Geniiddrld _-5^4'44T)2

Yerl.elerd —5° 4' 40".

3

;. CeMtauri 5"4' 36"()8

35.50

33.76

36.92

Gemiddeld — 5"4'35"57

^e|•lleIe^i —5° 4' 40".3

De beide verbeterde nitkomsten zijn toevalligerwijze in \olkomen

overeenstemming, terwijl liet gendddclde der onverbetenle nitkom-

sten — 5-4'40".'J, slechts zeer weinig daarvan verschilt.

Ik neem dns aan :

Hreedte van Mayii.i y- = ~ 5° 4' 40"

7. ljf])ijti'lti'j>'-{Vihij. De lijdsbe]ialing \an ^lei 3 iiernsl op de waar-

neminii' van Sii'ins in het westen, die van Jlei 7 op de waarneming

\an Sirins in liet westen, en \an n \ irgiius in het oosten. Onge-

inkkigerwijze is bij de waarneming \an Mei 3 een der iiiveanatle-

zingen onzeker.

De herleiding met de definitief aangenomen In-eedte en mei

correctie \()or deelfoni en bniuing voerde tot de \olgende chrono-

meterstanden ti'ii opzicldi' nut dnt MuldeUmrcii tijd run }[<iijili:

Stand." D. G.

Mei 3 8"4 + 1^ 2'" 23^31

„ 7 6.5 -f l"2"'28^22 + 1^22

28.00

Gemidd. +12 28.11

Als stand ti-ii opzichte van den Middelbaren lijd ran Chihanyo

werd vóór en na de reis verkregen :
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Stand D. G.

April 30 S"3 + !"()"' 58-72

+ PKi
M.'i 12 .s. 4 I 12.58

IiikTiJoleert men liieniil lio >laiiiliii vdoi- i\v (Miuenliiikkcii <lci-

tijdsbepalinii'en te .Mavili en veriielijkl ze ilan niet de daar bepaalde,

zoo vindt men ;

Jfaj/i/i (hsl r. rhiUutinji: .Mei 3 J"'2l-.i:^

„ 7 21.3!l.

De fijdsbepalin<i \an 31ei 3 is, zooals gezegd \\ei(l. eenigszins

onzeker, doeli aan ilcn anderen kant is hel \ an bdani; ook haar

resnltaat te gei)rniken. daar bij het dubbele xerxoer en terwijl de

femperatnnr te ^layili 1 a 2 graden houger ^^as dan te Cliiloangu,

a priori niet op de siandvasligheid van den gang tnsselien April

30 en Mei 12 mag gerekend worden.

Intnssclien loopen lieide uitkomsten weinig uiteen en ik neem aan:

Mavu.i Oost v.vn CniLOANGo J'" 2 1^.3

l.KNfiTK TEN Ol'ZK nTK V.\N (tKKKNWK H 4!)'" 53Mi.

Natuurkunde. — De Heer Kamkki.imjii ( Knk> bicdi aan Supplement

11". 7 van de Mededeelingen uit het Natuiu'!<uiidig l.aboral<u'ium

te Leiden: Dr. .1. E. X'khscilu-fki.t : „Bijdi-mjen tol ili- l'ciiiii.s

L'iiit hi't \]'-rl((l- va tl \ A.N Di'.K Waai.s. VIII. Ht'l \\-dak la de

nnliijhi'iif r<iii lu'ii hnidir nn'injsi'l il<if :icl( dis i't'ii i'nki'lroudi<ie

stuf iji-dritiiiit."

Al<li'mi'('ii iii'di'i'ltc

Wanneer een mengsel overdestilleert zonder van samenstelling te

veranderen, en omgekeerd ook als een enkelvoudige stoi', zonder

drukverandering, door vermindering van volnnie wordt geeondenseerd.

dan is zulk> allci'u bij éeii bepaalde Icmpcraluui- ln-l ge\al. l'roexcu

van Klenkn') hebbeJi \o(ü- hel eer.st geleerd dal deze omslandighekl

zifli ook kan xooi'doen iii i\i- nabijlieid \an hel |)looipunt van het

mengsel; dit \erseliijnsel werd door va.n uvm Waai.s-) llieoretiseli

oiiderzochl rn \ ci'klaaid-.

Geilraagl ecu mengsel zieii Inj de |]|ooij)unts(emperatiinr zell'als een

zuivere «lol' dan \alt liet ki-iliscli pinil vau het ongesplitste mengsel.

') Phil. Mag., iU, 173— 1'Ji, l.S'.C). Cnnim. /ihi/s. lal,. Lekt,/!, n". IC.

-) Arch Né'i-I., 3U, :2(it5, 1S96.

34
Verslagen der Aldeeliug Natuurk. Dl. XH. A: l'JU3/4.
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Ik'I ki-iliscli r;ial\|Miiit cii lid {il<i(ii{iiiiil >;niii'ii Inl ('('n oiiki'1 |iiiiil

(lal wc (lus !j,('V(H',u-|ijl< hel Lrlllsfli lutul van lid liij/diKlci-c luciiLiscl

kuiiiicii iKK'iiicii, ('II waarvan ik de cIciikmiUmi, (.nciial- Itij ccii cnkd-

\uii(liii(.' ^-I"!. (kxM' Ti, jik ('11 ri; y.al vodrsiclicn.

'^1

Vol"'eiis VAN DKK WvAi.s'i is dan in het plii(ii|uiiil =0.
^ \o.rJri,

Micniit volgt dat de isoHici-iiicn van I wee iial in riye mengsels liij dezelfde

lemperalniir elkander Iwee aan twee snijden, /.Dndat liet isotiiermeiinel

diM- mengsels iiij de kriliselie (empei-aluni- \an liel i)ijz,()iider mengsel

moei overeenkomen mei de lig. H) \an mijne nie(led(_>eiing \aii 27

Se|)lcnilier 1'.I02. in bijgaande ligiinr i.s een dergelijk isotliermennel

geleekend naar waarnemingen van (|JriNT-) omirenl mengsels \an

eliloorw'uterslor en aelliaan.

Al gedraagt zieli nn Ik.'I liij/.ondei'e mengsel ais een enkelv (indige

slof liij hel kriliseii |iiinl. loeli xolgl daar niel nil dal /.ijn grenslijn

in hel /^ /. / diagram op dezelfde wijze als \oor een enkelvoudige

stiif kan W()rd(Mi ge\'onden, d. i. door gehrnik Ie maken \an den

regel \aii .M \\\\ 1:1,1.-('laisu's. lOxcn lieiieden de krilische lem|Ki-aliiiir

lilijft namelijl< de di'iik liij condensalie niel meer on\ erandei'd en

loopt de e.xpei'imeiileele isolherme niel meer volmaakt evenwijdig

met de r-as, al is de drnkverandering oneindig klein. Dil heeft lot

gevolg dal wel hel isolhermennel, maar niel noodzakelijk de grenslijn

aan de wel ilrv overeeiislemmeiide loc-landeii V(i|(lo(>l. We zullen

dan (.)ok zien dal dil voor de griMislijn sleehls in eersle en lvvee(le

benadering hel gi'val is.

//('/ xy-rl(il\ De saniensl(>lliiig \an het mengsel, dal zieh als enkel-

voudige slof gedra;igl, zal ik .vj- noemen, liel isolliermennel van dal

mengsel kan, in de nabijheid van liel krilisch piinl, wiirden voor-

gesteld door de veruclijkingen (2) en (2') van mijne medi'deeling

\an 2!^ .Iniii 11102: overigens zijn hier alle beschouwingen in de

§§ 2 en .') van diezelfde me(l(>(leeling recliSI reeks loepasselijk", behalve

dat wc overal j- moeien vervangen door .r ,r/, dus ook .ry/. door

'i'n—•''/.:• •^'''" ^iii'h aldus, \o(ii' hel isolherniennel iU'V mengsels bij

een temperaluur die weinig van '/'/,. versrhill, de vergelijkingen (18)

en (IB') terug, waarin \\\\ wel ,/ ,(//,. oneindig klein is, maar niet

'• on ,r/7.; afzonderlijk; verder volgt uit d(> omslandigheid dat in 'l

moet men hebben :

<rilisch pnnl I
,

J

=: O is, /;;„, ^ O; en aangezien //^,, =/>/jJ— /'„i
"'''/j"-

') Coiiliii. II p. nii.

=) Proolscliriri, Ainstcnliun, l'.ioo.
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« i't yi Ik
(1)

Teil sidllp /.ij iioii' oiigemerkl dat i\o jiestipiK'ldc lijn in li<i-. J(5

(27 Sc[ii. 1!M)2, die, overoenkonioiide mot .e <^ O ypon plivsisclio

bctockenis liail. Iii«'i- iiiicticnilci'l werkelijk hesiaan kan. vci-niils

•' <C •''/.• cxengoed deidchaai- i> als ,( ^ .r/.-.

De veriielijking \an hel i|'-\ lak kan ini in dil ^exal nosehrcvou

worden :

1 1 1

vfJ = — /«„ (e— c/V,) — ;, '"i
('•— '• /X)'— '", ('— 'T/.)' — - '"' (c— '-/l)' • •

+ 7ry,r/,(i-,a.)
1 (.«—.«-)"

, 2.a— 1 (.'•-.ix-)"

+

1.2,-7/(1—'-Ar 2.8 .r//(l-,,..t)»
+

(2)
3.4 .V(l-.n.)' '

waarliij nominaals ee]i lineaire fiinelie \an .r is w euuclalen. lerwijl

//-„„ = /*7X._ en \erder //(„,. ///,„ en /»,,„ jielijk nnl ie >ielleii y.ijn.

I )t' tii-fiislijii hij cru tiiiijifrifliiiir 7'. ( )|) de/.ell'de wijze als \ roe.uer

(l.S .Inin Iil(l2. p. 2(;3j vind ik. sirllciide

5 ('•.. + '! )
— '• n- = <l> i ( '., -'•,) = <f

Tl r.j .Cj .(„ \oorstclleiide de moleenlaii-xolnniina ei} dr nmlecnlaire

verhondingen tier eoexisteerende pliasen, dal

7'

=

<P— -
^ '"lil -"'(,2 "'.io-.^"'iL '".! )+ ...7T^:::^l :j"'.i"':i„-v"'ii"',o

2 71-3' /l

(:^)

2 /«',«.,„

.a(l-.'7,)

r (4)

:= 4 «('',

1 W„/«.,j 1 /"-,, w,„
'"oj -ö H ^ --^1

—

3 m,„ o m%„

"'%i +
2RTm,„

^(l-T'7)

(.^)

') Van alle eoellicit'iileii //; iÜl' liicriii vooiküincii iich ik leetis vroopiT de uil-

drukkingen -in de A:'s en a en (3 gegeven, beludve van ;/v„j, waarvuor ik hier nog

de uitdrukking laat velgen;

'"na = l^'y/- + '^„1 " ('«— l"^) ^'t + '^„j
«'"'

^V,:' + ^-i,
't ('<— 1^) 'X- 'J'l.— ^\,i

<(' 'l'l

of aerednceei'd :

1= 7'/. 1.^ -1- « ('<—.') P„, + .,

«'"'

V%. + " ('< ' .^) V,,—« Poll-

34*
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Do hcirc'kkiiisoii (2) on (5) y.ijii do/.olf'do dio ik \r()i\t'-or (2H Juni

l!MI2, |>. 2t)7)'i lioli uo\oiidon xdiir hot liij/.Dndor uo\'ai »/„, r= O, oj)

don raii<l \;\\\ liol i|'-\lak, lorwiji i\v uildnikkinu' xour '/' do/olCde

Wdi'dl wanuooi- wc ,w„-:rr() ol' .r/^ ^^ 1 sloilon. <)()k \iiid ik \(i((r do

gronslijn in iiot /y, r diaui'ani dor nioiitisels hij {\{^^ loni[)oi'aliiiir 7' in

eerste benadering do/.oit'do vierdograadsparaltool lorng

:

Ilol |iloi)i|iniil, «Li. de lci|i \an i\v7.q paraixinj, \all in o(M'sIo iiona-

doriiig sanion mol het \mn{ jiji^-, rjj, .r/i^. Naarnialo do Ihclor tnssciion

haakjes posiliol' of nogaliol' is, is de/.e paraliool naar iKi\en ol' naar

Itoiioden geki'onid ; in iiol oorste geval hoet'( hot bijzondere mengsel een

nnniniinii-d;uii|i>|)annin,L;-, in hol l\\ood(^ ooii nia\innini-d;vnii)s|ianning.

/)i' isiihiii-cfi. üosohoiiw on \vo, in \org. (I(S) \an de niedoilooling

\an 2S .buii l!M)2, .e on r als twee van elkander afhankelijke, vor-

andorlijko groolhodon, on j) als ooii |»araniolor, dan stolt die x'erge-

lijking ilo iirojoolio xoor \an hot isobaiennet op het ,r, r-vlak. Als

y//,, niol iiid was zou dat nol op een isotherniennet gelijken met

hol punl .'•//,, /•//, als krilisch punt -). Hior bestaat het, in de nabij-

heid van dalzolfdo piinl. uil oon dubbel stelsel \aii lijnen \an livpor-

bolisohon xorni, zooals men op bijgaande tignnr zien kan, gescheiden

door twee lijnen, waai'van men de vergelijking krijgt door p z= /r/v,-

te stellen, lu eoisie iienadering wordt het isobarennet x'oorgesleld

door i\q vergelijking:

»'„-2 ('— .'•yy.-)' + '«11 (•'—'//,•) (t'-'-yy) = p—j'n , • {^}

welke hvporliolen Noorsiell, \\aar\an de eene asvin|itoot is :

1) Zie de errata in de mededccliny van :i8 Februaii l'.l()3, p. (j(jj.

-) Men kan liet isobarennet dan brengen in den vorm

:

' = "o + "i ('

—

''Tl:) + «., (y-'-yy-)' +
waarin de )i's nog fnnetiën zijn van p, b.v. :

" = "oo + ".n i/'—J'Tl, ) + ",r, il'—l'nf +
Drukt men de «"s in de J/<"s uil, dan vindt men :

1 «/„,. ?«.

,

«00 = '•yx- ' «01 = - ' «o-i =— -j ' «10 = "' «11 = - —'-^
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•'—
•'•r/.:

= ' ('•— '77.)

terwijl de tweede^ .e— ,('7'/. = O. in Iwccilc hoiiadciing geselire-

\eii k;m wonleii

"'30
'-—

'••/x-
= '~ {v—rrk-)'

w,

,

;
(i')

De covDodile lijn. Om de projeetic van de C())iiiodale lijn opliet

.1', r-vlak te vinden znllen we p
— [in- eliniinecreii tusschen de vei'-

gelijking der isobare en die der grenslijn; we \iiidcn aldus, in eerste

benadering :

'C'

(,.-.,77:)=-— (r-ry^)^ (10)
'«11

liet kritisc-li raakpunt, top van deze paraltool, valt, evenals hef

plooipunt, in eerste benadering samen met het punt .in:-i'xk,l>Tk-

De (irenslijii voor een iiieiKjsel .r. Boschou\\e]i we iu \erg. (8) .?;

als stantlvastig in 7', dus .(•/-/_. en /•//.. als \eranderbjk, en gebruiken

we ten slotte de toestandsvergelijking van het mengsel (verg. (13)

der mededeeling \aii 28 Juni 19U2) om 7^ in ji en r uit te drukken,

dan vei'krijgen we de grenslijn \an het mengsel .v in het p, r, T
diagram : iu fcrstc licnath'riiig is hare xei-gelijking

01 "30 / V., ,11»
P-I'sh^ 7 ("— !'x7.- ) , (^^)

^'ll

evenals bij een enkelvondige stof (zie nied. 27 Sept. 1902, p. 332).

In eerste benadering voldoet de grenslijn dus aan tie wet der o\er-

eensteniniende toestaiulen.

Dat de grenslijn, afgezien \an de reeds bij zuivere stollen bestaande

afwijkingen, niet \obnaakt aan de wet der overeenstemmende toe-

standen voldoet, heeft hier een dul)bele oorzaak. Xict alleen voor

mengsels, die weinig van het bijzondeie mengsel .;"a.
verschillen \ei'-

toout de experinienteele isotherm een zwakke helling, maar zelfs

is dit voor het mengsel .a- zelf het geval; alleen bij de plooii)nnts-

temjieivituur is ze hoi'izontaal, zoodat reeds i)ij het mengsel ,rh de

grenslijn van de wet der overeenstemmende toestanden moet afwijken.

Ontwikkelen we zooals vroeger (med. 27 Sept. J902, p. 335) de ver-

gelijking lier e\p('rim('u.teele isotherme:

n—vfh — * V>

X— XJl: — s. 5

dan vinden we :



< .->->s

/'-/'/7.
— 1 III ^^ III „^

o in

'S/Zl",

1 //( u ;«
., j

1 (// "
j ,

//(
, II

'"\, +
2 7n'm,„

(.'•-.'• 71)'

{'-rn)(->—-'-nr + -(1:^1

'7.(1 -.'•/,.)

i'll llii'|-||il \((|;;l, \ (Kir .( r-r: .ci.

.) 7»

1 l"'ji

30

'"%> +
A'7'

'
:>, II

(ï'-ï'/.)'

't I /,-

a(l-.'7.l

alleen \(i(H- .//. ^= O of I. il. w. /,. hij de /.llivcre sldli'eii. \alt (Ie (lenle

term wcl;' en /.im mik alle lei'inen die r r/,- liexatleii. - Wan-

neer iniMi i\n. ddiir eliniinatie xan J'—7i,- Inssclicji <le lueslandsNcr-

ifelijkini;' \an liel nieiiusel ./•/_. f\-eru'. ('2). nieii. 2S .Inni J'.l02i en de

exjierinienleele isiilliernie I H>i. de grenslijn /.(lekl \(i(ir dal liijzondere

iiieng'sel. dan iiierkl nien dal liet lielleii der e\|ieriiiienleele ImiI liei-nie

--leclils in\ liieil lieel'l ii|i den derden lerni nl. niel [1- - i'!-)' in

de iinl w ik keliiiL; (il, dia- uren^lijn. /.midal die m'enslijn eerst in derde

lienadiMiim' een at'wijkiim' vcrtdimt \an de wet der (ixci'ecnsleniinende

Ineslanden. \ iinr een iialinriL; jnenL;>el wiirdl die afwiikinu' evi.'neeiis

eer>t liij de derile lieiiaderiiiL; nierkliaar. tei'W ijl /.ij \(icir luen.iistds

mei kleine nieniiv crliniidinL;, d. w . /.. dji de ureiis \an hel i|'-\lak.

reeds in Iweede lienadei'illi;' lieslaal.

I )e niirzaak van de/.e ui'riiiLicre al'w ijkiiiL; liij iiK.'nLi'sels in de iialiij-

lieid san liet liij/,iindei-e nieiiiisel niiiel i!e/,ii(dil wiirdeii in de (iinslan-

diiliieid dal die ineiiu-eN in alle liniine eiL;('nselia|i|ien eer>l in tweede

lieiiadei-iii'i \an ei-ii eiikeK nndiLic ^idl' afwijken : /jm leidl men nl.

nil wv'ji. lil al' dal de krilisidie |iiiiilen ; |)|ddi|iniil. kritisrliraak|innl,

Ivi-iliscli |innl \an liet diiL:es|ililsie menusel en |innl \;ui ma.\imnm

cdexislenliedriik, ^leidils in tweede lienaderina- \aii elkaar verschillen,

/.dddat de \ ier rnimlekniniineii | met /(. /• en '/' als cdiirdinuteii),

welke de/e krili.-elie |iiinleii \.ui alle ineiiusels \erliinden, elkander

r.akeii in I kritisch |innl \,-in hel liij/diidere menusei, wal in di'

Iwee krilische iinnten t\i'v /nixere cinn|idiienlen in 't .alLiemeen niet

het jie\al is.

'rucjiils.'iniii iiji iiK'iii/si'ls nni rlilniiririih'rsfii f i'ii iirlhilil ii

.

I )e |irde\en x.iii KiKM.s met ineiiu'sels \an aelhaan en stiksliit'-

dxvdnle, d( rste waai'liij hel lieslaan werd .i.iniictooiid \an een

mengsel dal in /ijn kritische xei-schijiiselen met een enivel\(_mdiye
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stol" overeenkomt, laten Jiiel loe ons een volledig beeld te vormen

^aii het nedrag \an naburige mengsel;^. Zijne onderzoekingen hadden

trouwens alleen ten doel het ontdekken van de tweede soort van

retrograde comlensatie, en liet bestaan \aii dat liijzondere mengsel

was ilaarliij eene nieuwe ontdekking maar geen doel van het onderzoek.

Voor ons doel geschikte gegevens leveren ons de metingen, verricht

iloor (^)riNT, omtrent mengsels van cidoorwaterstof en aethaan; volgens

(^)i'iNT is de mengverhouding van hel mengsel dat zich als een enkel-

voudige stof gedraagt .c/; := Ü,44, d.w.z. 0,44 grammoleculen aelhaau

en 0,5lj gram-moleculen chloorwaterslot'.

C>m nu deze mengsels oj) de door Kamerllngh Unnes aangege\en

wijze te bewerken, moeten in de eerste plaats de kritische elementen

van het ongesplitste mengsel, T:^i, p j,];, v _ek bepaald woideu. lu plaats

Ï>V

van echter de hnj pr, loi/ r of 77, fo;/ /i diagrammen te ontwerpen,

kdii ik \olslaau mei e\ on als bij mijiie vroegere onderzoekingen ')

(i\er de nu'Ugsels \aji koolzuur en Axaterstof de /<"/ /^ inr/ r dia-

grammen te gebruiken, daar ik \o]ul. dat niet alleen de logaritii-

mische diagrammen der zui\ei'e sloflen, maar ook die der vier ouder-

zochle mengsels, door evenwijdige \(>i-schui\ing o]i bex'rediucnde

wijze niel het logarithmischc diaüraui \au koolzuur tot samcMivallen

kuilden wiM'deu gebracht.

Ik moet hier evemvel tot mijn spijl doen opmerken dat door

(^>iiNT weinig waarnenuiigen werden gedaan in de nabijheid der

kriti.schc |iiiiiteu, waardom- dit onderzoek eenigszins bemoeilijkt werd.

Het is Idch juist door die dcclni der isotheriuen, die in de nabij-

heid van het buigpuiil zijn gelegen, dal de bedekking <ier diaiiraiu-

men het nauwkeurigst te \erkrijgen is: terwijl in hel gebied

der üroolcre \dluinina een \erschui\ing l)inneii \iij \\ ijde gren-

zen geen merkliare afw ijkiiiLi' «Ier iiesii|ierpoiieei-(le diagraiuiiieii

veroorzaakt. Vooral liij chldurw atci-^lof zelf i> hel ontbreken van

waarnemingen, in de nabijheid \au hel kriti>t-h punt. Ie betreuren,

(Mudat de afwijking \an hel ddnr (^li int o[)gege\en eu hel door

verschuiving gevonden krilisclu» piiui \eel grooler is dan lueu bij

de goede bedekking der diagraniuieu mogelijk zou achten. Te meer

omdat voor aethaan en koolzuur iiij bedekking der diagrammen, in

het waargenomen geliicfl ook de kritische punten samenvallen.

Ziehier de waarden die ik bij de \ erscliilleude mengsels heb ge-

vonden Mior de elemeiileu \aii lu'i kiilische puiu van het ongesplilste

mengsel

:

1) Ai-eh. Nécrl., (2), :>, UI, 1900.
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.,• = (zniviT IK'l) {) ,\:'>\X O .KKl:. 1) .llKiT 0, 71 il (1 /iiivi'rCJI,;!

pxi.- = "7 jiiiitiii. li."! ,ri SS ,11 ."i'i ,7

i>^t = o ,()üVi".i o ,(i()i>.)(i o ,i)(i:,t:t it ,üo:)7()

Upi= r.l°.:i i:iM mo",:):! '2T°.2r. 27°,:!7

]u,,i= s'i ,i:!aiiii. 77 ..M ii:. ,w Vi ,:{() ri(i ,s.i

(>,,,= o ,(Mi:{,s(» 11 ,(Kli'Ji) o ,(l(li7l (I .()()5'iii o ,0(15711

(\ = :i .w :i .1(1 .1 :i A:

:!|",s,s

is ,11

1

o ,(i(l(i.V2

;! ".(1

lil (l(_^/,(' Inlicl licli ik Ier \('i'L;('liil<iim' ()|)<>'oii()iiu^n de door (^Hint

\\;iui'.ii'(^ii(»iucii |ilni)i|)iiiilsclciiii'iilcii ili'i- in(>im-sois, cii in dcii laalsicii

/«''/',/,

rcü'i'l dt' w aacdcii iici'i-iii'sclii'cNfii \',-tii ilc iiildi-iiiikinu- ^
'^
= -

p.,k i:,i.-

ilic liiiT \ i-ij\\('l \()(ir alle iiiciiii'si'U (li'/.t'H'ilc zijn. xdiii-iianiclijk in de

ImmicI \an lid liij/.diidcn' mciiji'sol.

Zei men de /,/ rn /,^,/ nil ais iii-dinalin cii ,r als aliscisscii, dan

ki'iJL;! iiii'ii iwi'i' kcoinnii' lijnen waarvan hel diiidrlijk is dal /.e

('Ikandcr in een |innl raken ; hel is (ncnwcl nidcilijk dal raakpnnl

ei'iiiu's/.ins nanw kein-iL; aan Ie Lji'xcn. Doel men liel/.elt'de mei /*,/,. en

/Ij/,!, dan is iiel raakpnnl der Iwi'e lijnen mei nou' minder /ekorlicid

Ie lie|>alen, wc^iens de ( nnslandiLilieid dal, vdluciis xdoru'aande laliel.

\(i()r .r r=r ().4().'5.'i ^= y;,/. ^ yy ,, / wal /.ekel' een l;('\'(i1l;' is \an de on-

iiaiiw keiiriiiiieid der melliode. !)al raakpniil nil eeiie L;ra|iliisclie \(iiir-

slellin;^' '\c\' /',/ en r,^,/ al' Ie leiden is ncjieel denklteeldiu' (imdal die

\nlnniina lam: niet nanw kenriu i^emiei;' l,)(d<end /.ijii. Ilel l<imil me
dns \(K)r dal liei hei liesic is nu'l (^)i INT de samenslellini;- \aii het

hij/iindere menusej .il' Ie leiden nil hel \crl()()|) der |il()iii|innlsliiii,

doiir n|i de/,e lijn liei jinnl Ie /neken waar de uceiislijn, die in dat

{innl eindiLil. de |il()ih|mnlsli jn raakl. l>al pnnl is vrij nanw kenrin'

'e liepalen : nieii \ iiidl \i Kir zij II e(i('>r(liii;ilcn //,= 2il''.() en y//,-^ (ii^S alm.,

waariiil dan \crder \ cilul .r,-. = 0,44 en /•/, ^ (),()()5()().

Met lielinlp \aii de ;^i-n|)liis('lie Nitorslellinii-en der /,/,-. y/.,/.- en /•.,/,.

,l.r

.</.:

20, 30\iiid ik. in de iiahijlieid \aii .rt = 0,44.

en '--'-- = 0,0020 ; daarnil \ (.1-1 u — - 0,07 ,•} = — 0,50 en •/ = 0,40,

/(Kidal de lielrekkiiiü'en •/ = <( — /? in - :=: 7,.'i (lp he\ rediii-eiide wijze
<(

worden lie\ i'si ii;(l.

Ali'l liehulp \.iii (^>ri\'i''s w aarnemiiiii'en, du(»r iiilei'- (_)(' exti'aiiolalie
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ü'odoclfolijk (Mik iIodv ;:('lii'iiik Ie iii.iki'H \ ,-ni de \\cl diT (i\ oi'ccii^lcin-

im>ii(k' tocstamli'ii cii \.ni ili' /.nocvcii u'i'X niiilcn w .larilcii \aii ^/,.. />,/..

'.,/. koli ik iiii lic iMiilicnucii LirlcM'kciid \iiui- ili' (! Iicscliouwik'

,c-\\ aarden liij <li' l<i-ilisrlic tciii|)(.'i-aliiiir 2!l,'^0 \aii lid iMizdiidcrc

meiiii-sol .r^(),44. Die isdllici-iiicn /ijii vodrucslcld in liijoaaiidc liuinii-

die dus hel /i / dia.üi-ani üccfl der niengseis kij d(> li'iii|ici-aliini- 2'.)."0.

De ]iiiiit-sli]i|iellijii is de krilix-lie .r =r 0,44 iiicl lie| kriliscli |iiiiil

in ('. De isdliierine .(^0,40 is in lid lakiele uedeelle ,uvsli|)|)r|(l ;

(Ie e\|ierinieiiteeie isolliernien /.iju, \\eij;eiis linn ucriniic kronnninu'.

(iodi- rechte lijiuMi \-()(ir,ucsleld. De ureiislijn is ddoi-ucirokkcn cxcnals

de waariieemliare dccicn der isdllicrnien.

( )ii(ler het j),r dia,urani hek ik de |ir(ijcclic (i|i hel /-..r \lak xooro-e-

steld. De kfilische isoharc ((i8,8 alm.) is niet iinnl-slippellijn i;etceken(l;

verder /.ijii eeiiijic ajidere isoliareii dooriielrokken, evenals de pi-ojeclie

der eoiiuodale lijn (ook projecMie <ler hoxcnslaande jirenslijn), terwijl

(Ie isobaren in hel lakiele f>-e(leelle. d. \v. /.. kinnen de projectie, i»e-

slippeld zijn. Aanue/.ien de lenipei-alnnr '2\V la^uer is dan de krilisclie

temperatuur \an /.ui\er aethaan (31/88), bestaai de comiodaie lijn

nog uit een tweede stuk, dat ik evenwel niet heb afiicbeeld om de

liguur niet nutteloos ingewikkeld te maken. Dit tweede stuk zon zijn lop,

liet kritische raakjinnl, moeten hel)l:'en bij .r/-/^. = (),!)2, en cy/,. =: (lObü

ongeveer, en zou de as ,< = 1 snijden bij r :^ 0,00472 en /• ^ 0,01031.

Met dit tweede sluk der connodale komt een tweede grenslijn

overeen welke beginnen zou op een hoogte /v ^ 4(),1 (ma-\imnmspan-

ning \an aelhaan dij 2!>\()) en eindigen in hel |ilooi|innl y/),/ =:.')1 ,2.

r-j-^,t =0,0063. Maar ook deze grenslijn heb ik w (^ggelalen evenals

de isotherme \-an zuixer aethaan.

Aan het onderste gedeelte der liguur kan men zien, dal wcM'kelijk

de isobaren, in de nabijluud \an nel kritische jinnl ^
', in eerste b(Mia-

dering hvperbolen zijn \aii wier asymplolen, over(>enk(nuende niiM den

kritischen druk, de eene e\en\\ ijdig is met de r-as, de andei-e mei

deze as een zekeren iioek maakt. In lweed(> benadei'iiig is de eerste

asvmplool een paraboid die mei de projectie der coimodale lijn

•samenvall.

Het waic nutteloos l(^^,üaan onderzoeken ot' nu werkelijk de gi-ens-

lijn \au den 4en en de comiodaie van den 2en graad is; daartoe

zijn de gegevens niet talrijk en de leid^ening iiiel nanwkenri,g genoe.g.

Maar hel is duidelijk, wai'oin de grenslijn van hoogere orde moet

zijn dan de connodale. Hel y^/',.r-\ lak, \\aai'\an de liu. de projecties

geeft op de \lakken ƒ;,/ en .r,r is in de nabijheid \an hel kritisidi

punt, ('CU zadeKlak, dal. in hel bo\(Mi>le deel \,-iii de tiguur wcirtll

bekeken evenwijdig mei hel i'aakx laiv lu hel piini C. De isutlK'rmeu
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\:\\i (Ir lllcliySC'lfS .)• = (), ,( = (), 14 ('II .( :^r ().4() I illliCIl (l| I I If lia;l I' (IMS

t(i(\ü'<'l<rei'il(' liclliiiii' ; (Ie l.-ialsic \()i-iiil (>\(M- ('fii \ rij ui-ddtc iiiliicsli-ckl-

lieid (\aii urodlc voliiiiiiiia lol .r = O.OOlï niiucvi'cr). iiauciKU'U' den rand

\aii lic'l ii|i|icr\ lal\ ; di' kriliM'lic isddicniH' lii;! cscii over dien rand.

maar wordl iii
(' /.iclilliaar cii Idijll vcrdci- yiclilliaar xunv kIciiiL'rc

\()liiiiiiiia. I )(' isdllifriiiiai ,/• rzzr (l,()2, .ci^rO.TI ('11 ./ = I \ i'rl(M)|iiii (i|i

dcii aclili.'rkaiil \aii lid ƒ/.'". ''-vlak. maai' woi'di'ii lucli xoin' kleine

Ndliiiuiiia /.iclidiaai'. I ie iiaralnidl ;

/' /'/'/.

4 m„
('• rnV

welke de is( il lieril lell ill de lialiijlieid \ail hel |illlll (' (illlllllll i/.ie

iiied. 27 Se|il. I'.MI2. |i. .'>2''S ('II IJU'. !(),. is de seliijiiliare (iiiil rek \ aii

hel (i|i|ier\lak in die iniiirl.

Hel iinih'r>le deel der lii^nnr >lell \(i(ir Ikic hel (i|i|ier\lak er uit

ziel \aii liiivcii li'C'zioii ; de isdiiaren zijn daarliij ni\ can-lijiieii. De

krilisehe ixiliare \(irinl een liis. wal mei den lieschrexen \iirin \aii

hel ii|i|ier\lak (j\ereeid\(iml. Men ddursnede dddr een iels Ikhiuci-

ucleiicii hdrizdiilaai \'lak liexlaal nil Iwce '^Inkkeii. waarvan i^r vvu,

iiinnen de lus u'ole,ii'(Mi, .li'osjdleii is. lüniieii de lii> \erldiinl hel d|i|i('r-

\ lak dus een \('rhe\ enheid waar\aii de Idp dimcN-eer (ix'crci'iikdinl

mei ,/= 0,4(1, / ^ (),()()(), y> ^ i')'.\.'J. \ dl ir hdducre lidrizdiilale \ lakken

liolaal de dddrsnede sicclils nil Ovw enkele lak. \ iku' hdrizdiilale

\ lakken d\ ('rccnkdmeiidc mei ji <^ (;o,cS alm. lioslaaii de ddorsneden

ddk nil een enkele lak die de krili^che lu> (imriii^'t.

\'an nil ,/ = O \crldd|il nii de liri'iislijn (i|i de \(idi'zijd(^ \aii hei

/i. /',,/ \ lak. maar liereiki den rand dii.ncNt'cr liij hel Niiliime ().()(ts,

kdinl dan d|i de aclilcrzijdi.' waar zij lilijt'l Idl in hel |iiinl ( \ en

kdiiil dan leriiLi' d|i de \iidiv.ij(le. In hel |iiinl (' \> nu hel dscnlalie-

\"lak aan de lireiislijn, Icncus raakvlak aan hel d|i|ier\lak, lidrizdii-

laal : in hel diidersie deel ziel men (lii> de uren^lijn Ikic lanucr Ikic

moer in haar waren vurm, naarmale men hel |iunl ( nadori ; in

hel lidvcnsle deel daarenleiivii wiirdl die Lireiislijn Inie lanucr Ime

meer in s(dinine richlinu' nczieii en leii >ldlle rakeliiiLi's liekolu'ii,

Zdddal ze afucjilal iikicI sciiijnen, wal de hddiicre urde \aii de grens-

lijn in die priijcclie xi'rklaarl.
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NatUUrkUUde. - !'•• Ili'ci- K \MKIiM\(,ll ()\\1.> lunll ,\;ili : Alrdc-

deeliiifi' N". S^i Ci'''' vitvuIl;) uil lid NaliiiirkiindiL;' Lalxirald-

fiimi \0 l.(.'i(ieil: ^^ . 11. K I'.I'.soM : ..Isullninnli niii iiit'llilscis

i-iiii :inirstiit (II Ircul'.iiiir. III. < >rir /ir/ /)ipii/r// niii isut/irj-iiH'i/

lilsscli(-ii t)() lil 140 illiiiosfcriii . cii liisyi-lii'ii - ir> ('II -\-iS^y (
."

^ 1. üij iiiiiiii' iii('liiiL;(Mi over de isol licniUMi \;ui niciiusi'ls \aii

kool/.niir i'ii /.iiiirsldr liicck lid w ciistdiclijk Nci'scliilli'iidc Xdiirzoriicii

W lu'iiii'ii i'ii w ijziiiiniicii in LiclH-iiikclijkc haiiikdw ij/,di Ie hi'ciiu'di,

wi'lkc liiiT in saniiMiliaim' en Icii licliocxc \;ui Niilucudc iiK'dcdccliiiLicn

(i\('r de xcrkrciieu iiilkonislcii, worden liesclirex'cn.

§ '1. De (ijisIclliiKi. De iiiaiiiHiidd-lniis en jiroeflMiis, die \an Ie

vdi-cii in cene slalen ()\'d|iij|i wartMi iiigekil (zie hier(i\cr .Mcdcd.

N°. 70. Zittin<is\ei-sl. .Inni Ol, )i. MM), wci-dcn _i;('|)laalsl in slalen

peryliusseii. Noor ilen vorni van dc/.c /ie men li.\'. ^Metled. X'. 4o,

Zitlin.ii'.sversl. .Tnni J8il.S. liuiinr 2. In de op.^'U'llin'i- zooalt^ z,ij daar

is jieleekend is deze \vijzi,üin,u- >;'el)raehl. dal de twee pershnssen,

waai'in Imxcnuennenidi' hni/.cn ncplaalsl werden, geheel niiM iovik

ge\nlil werden. Zij (•(nnninnicccrdi'n \an onderen door een slalen

linisjc nid elkamk'r en ddor middel van een stalen T-stuk niel cn^ne

derde |ierslins Deze was gedeeltelijk ,ii'e\ nld niet kwik, g'edeellelijk

niel jii\cerine. Hierin wci-il xnor hel aanUren^ucn \an drnk uiyeei-ine

j4e])()ni|il nid lieliid|i \an eejie iionip \ an ScM.vFi''KK-HrDK.\BKi{(;. Deze

im-iclilinu lieet'l liel xdordeel dal de huizen met gas ge\nld niel nid

glycerin<' in aaiu'aking komen, en ook het kwik dat iji de huizen

ge[iersi wordt zeer weinig niet glyeerine in aam'aking geweesi i^-.

Zoodoende Icon dan ook zeer gemakkelijk na afloo|) \ an de nidingen

de pi'oet'hnis nii de perslnis genomen \\ ortlen ten einde hel noi-maal-

\olnnie opnienw te hepalen, lei'w ijl de k\\ ikmenisei in de huizen

zeer lang goed l)le\en en zich ge(>n ot' sleehls zeei' weinig aanslag

op de huizen neerzette.

De })ershnssen en \ei'hinilingshiii/,en waren \an Ie \oren goed

gereinigd mei henzol, die onder \crwarming en doorzuigeii \an

Inchl er weer nit \'ei'w ijderd werd. De koppelingen wenlen diidil

gemaaki mei heiiiiip \an pakldngringen \an ledei" gedrenkt mei

parat'line. De pakking die moesl xooi'konien hel lekken \"an kwik

langs de kraanspil \an die hoogedrukkranen. door welke k\\ik

ging dal in de waai'nemingshnizen zon gepei'st worden, heslonil uil

ringen, gesneden uil uilgezocdile Spaansehe kurken. NN'anneer w aar-

g(>nomen werd. wen! de \erhinding van d(d w ee \\aarnemingshussen

mei die waar de druk \a\\ de glycerine op hel kwik overgehraclil

werd opgeheven, om onariiankelijk Ie zijn \an mogelijki' lekken in
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(Ic |ioiii|i lil' in lic ul\ iTi-iiicli'iiliiiL; ' ). \']v wciil /.ori;' üi'dnijicii dal

<lil ;iru('sl(p|('ii Lii'iiccllc. nuk Ilij lil' iioiiLislr a;uiL;i'\\ i'liiir ilnil<l<('ll

Nolknnii'ii slool.

§ !!. //(/ iiK'li'u il( r riiln ninni

.

Ili'l lH'|inli'll \,ni ili'l lini lli.l,ii\ niilllic H(>scliii'i!ii(' lii'iii'i'l (i|i lic \\ ij/.e

als iiesciu'i'N i'ii in .Mnlril. N". 7(t \ . Zillinusx itnI. .Inni l!)Ui, en in

McdiMJ. N". T.s, ZillinusMMsl. .Maail lt*02. rii wri in 'I hijzoiider

ini'l ilr/.rH'ili' \ iiiM7,oi-,u('n lirirrll'cnili' nnislanli' liMnpcralnni- cii drnk.

Ili-I niirinaalv nlninr wrid niinsliais Iwrcniaal \<»ir en tweemaal na

dl' ini'liiiLii'n lK'|)aald. Alli'i'ii niiii'i xcrini'ld wnrdi'n dal dil laalslc

nii'l i> Lii'scliicd nirl de ccrsic Iiocnci-llii'iil l'inol/.nni' waai'xan de

isollici-Mii'H \an 2 .")..")."> lol ;{7.li< zijn onilcrzurlil. daar de jn-oefbnis

daai'iia u('ln-iil\i'M is, lerwijl ln'l liij ilm niannniclcr niel \()(ii'd('('l kan

\(M'\ ani;i'n win-ilen dnor cene dirccli' \cruclijkinu' niel een standaard-

niaiiinnelci'. \\aai'n\i'i' lalcr.

Ziin wi'i'ii \i)i)r Ili'l nni'niaalx niiinie \ an den walei'slofnianinneler

ge\ondeii :

Tl Sepl. 'O-i: 23.217 e.M.»

23.194 „

23.192 „

12 Nov. ,. 23.220 „

l>aar de eerste ',> melinuen niel zijn üeseliied in liet had \an

i'iinslanle lenipei'alnnr i> liij hel herekeiien \an het geniiddelde

aan de laatste hepaiinii' hel liéw icht 3 toejickend en aangenomen

r.v = 23.2 !(» eM.'.

Het V(ii)rd(>ei \an een walerslormanometer "j kan nil het volgende

hlijl<en. De nieesli' liepalingen mei het eerste mengsel (O. I ( ).,\n (_'(>.^)

zijn geschied incl een Inehlnianinnelei-. In den lixip der jtroeven

ili'di'ii zieh \ ersehijnselen \(iiir die er op wezen dat hel norniaal-

Miininc \an dezen maii(nni'ler scranderde. De manometer werd uit

lic pcrslins genomen en ln'l nurniaalv olnme hepaald, waarnit bleek

dal hel van 22.114 cAl.^' (it .Mei li>()j) was gedaald lol 22.()r)(; eM.»

(T.'> .Ang. '(t2). De manometer is daarna viioi- de tweetle maal

geealihreerd (ealihratie />'')) en gevidd mei waterstof; van elk der

bepaalde isolhernien zijn toen een paai- ]innlen gvc-onlroleord mot den

waterstol'inanomi'ler. In label X\' \ iiidl iiien in kolom ^
' tie gemid-

delde verhondiiiL: t\i'V ilrnkkeii wemelen inel den walerslol'manoineler

ij Kli'iiii' ilrukvcraniluringeii kr)iiilt?n ilan worden aiingelirarlil door i\c spil van

een der lijnc liuogi'ilriilikrani'ii in het afgesloten gedeelte iels in of uit Ie draaien.

^) Verg. Meded. N''. .")0, Zitlingsver.sl. .luni '99.

5) Zie deze Aledeil. 1. Zittiugsversl. Sejil. p. 393.
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en die jremeten met den Incliiniaiionieter, waarbij voor lid iioniiaal-

voiiinie van dezen laatsten liPnoniou is hot üeniiddcidc tiissclu'n dat

viMir en na de proeven. Kolom .1 xcnneldt den datum, B de tem-

[teratunr die l>eti'ekking heelt o|i den isotherm.

TABEL XV.

A.
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atninsf'ri-oii hcdi-doi;-. Ilcl scliijiil (lorlmlvo dnl «lic \ oraiidiTinii' lii.j

li(i()::("i'(Mi (liMik xci'l sterker is (L-in liij laiicii'ii.

i'jil ile|-L!-ell jke vcraiH lel'iliL;' \,-tll een lliclll lliaili illieler lliel deil llJ(L

w aarscliijiiiijk leiiucv (iii;c \aii alisiii-|)lie \aii /.iiui'slor in hel l<\\ik.

is (Mik reed> w aarüciiiiiiieii dmii- i\i i.m.n en Kohson (1'liil. .Mau'.

.lan. i;i(t2. p. ir-Oi.

iüj de ineiij;'^eis mei de nmiecidairgehalleii (t.1 eii 0.2 aan /.mirslof

liedroeucn de A'orandcriiiiiïMi \an hel iKinuaaholiiiue uunder dan
lono

|)an is ais iKii-niaalxdinine aan'jennnien liel gemiddelde xandewaai'-

deii \«i«'ii' en iia de melinii'en.

Ilij een menusei niel hel niiileen lai i'yclialle (l..')072, <lal u'edniiMide

eeniu'e weken \ uin-ldni-end aan Ikidlicii druk w as hhmlLicsleid uew (-'(-'fit,

was (laareiiU'iit'ii hel nunnaalx (dnme \an 72.878° om'' \('m'ii- de |ir«ie\-en

ilö .Inni '(»:{) .avdaald U<\ 7().tlS(l cm' na de iiroeveii ( Jo Aiiji'.). 1 )aar

mei de \cranileriiiL!' \an hel nnnnaal\ niiinie /eer w aarschijiiiijk eene

iH'laiiurijkc \ ci-aiiderinL; \an de saniensicllijiu' iie|iaar(l L;aal, /.nüen de

nili<()nislen der meiiuLjen mei dii menusel. die w al de eindcoiideiisalie-

drukiceii en -\iilnmina lielicll. /.ich nilslre|<ien Inl hij 14.7°, hier

lliel \\(ii-den medegedeeld.

Men ziel hiel' tevens \aii Inie iiruul helaiii;' hel is hel mirmaaU dliinie

na de meliiiü'en Ie kunnen he|)alen'j.

lil de waarnemim; van hel vdlnnie dal hel gas iiuiaiii hij eeiie

lem[)eralimr diehl lnj 2<l en ('en di-nk \an ongexcer I almosteer

werd afgeleid Ik'I xdlume ilal hel gas /(in innemen hij 20^ en 1

atmosfeer (75.y4()7 cm. k\\ ik ie Leiden, /.ie .Meded. Xo. 70, /illings-

versl. .Tniii "01, |i. 1221. lliei-liij wei'd gclnaMk geinaaki \an de sjian-

ningseoëlïicienlen vcnneld in de/e xMe(l(.'(l. 11. Zillingsvcrsl. Sepl..

|). 413 en werd de wel \ an l!(ii i.i, loegepasl. 1 )(jiir \crmenigv nldiging

mei de in lahel .\ 1 \ |i. 414 mider /i' gegeven waarden iU'\- coi'lli-

cieiilcM -Ia.,,, vindl men hiernil hel vdliime dal hel gas zon lieliln'ii

ingeiKiineii indien hel vanaf een oneindig grool vdlnmc hij 2U" was

gehrachl (i|> den di-nk van 1 almosleer, en hel daarhij de ideale-

gaswetlen had Liwoigd. .Men vin(h dan hel ihcdreliscii iHirmaalvdlnme

hij 0°i mei lielinl|i van t\ri\ siianningscdi'llicienl (= nil/ellingscoërii-

cieiilj Vdor den idealen gasldcsland. I )aar de herekeiiingen der (•(irreclie

(He aan den s|ianningsc()i'rficienl \an /nivcre walerslol' xolgeiis Meded.

N". 71, (Zillingsversl. .Inni '01 iimei wimmIcii aan.Lichrachl mn dien

('di'riicienl vd(ir den idealen ga.slocsland Ie verkrijgen, hij hel hegin

) Zie Mc'ilo(J. No. ."iH Zilliiigsvcisl. Jiiiii 18'.J'.) un N(j 70, il(ji(lu veivtjlg, Ziltiiig.s-

versl. -Juni 1'JUl.
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niijiior lierekeniiigen nop; niet waren xollnoid. lieli il< liicixodi- aan-

ueiiimieii <le ^vaanle ().(M)3()iJ25, die in .Me<le(l. X". 71 ais eerste

iieiiaderinp,- werd aaiijiegeven. De verbeteringen die teugevdlge daarvan

aan lie uitkomsten zullen nmeten worden aangehraclit, zullen trouwens

zeker ver liggen iieneden den uraad \an nanw kenrigiieid die iiij luijnc

proeven over de isotliernien liij iioogere drulvkingen l)ereikl kon worden.

Na het medegedeelde over de calibraties'), het meten van normaal-

volume en liet herleiden lul hel Iheoretiseh uormaalvolunie, kan ik

over liet meten iler vdlniiiina kori zijn. Afgelezen werden Idp en

hasis van den k\vikmeniseus met beliulj) van eene loupe, waarbij

jiarailaxis op de reeils vroeger genoemde wijze werd vermeden (zie

deze Medeik I p. ^02). Zoodoende kon 0.1 mm. afgelezen worden.

Aangenomen \\ erd dal de k\\ iknieniscns in Ai'w vei-deeiden sleel \'an

de proefinus den vorm heel'l van een bolsegnient, waaruit dan vnlur

dat met het nou o|) onze wijze van aflezing geno(>gzaani nauw-

keurig het volume ge\()ndi>n wordt door de doorsnede te vernieniu-

\ uidigen met de hahc lioogte \'an den pijl. \Vamieer scheiding

in twee phascn optrad, w erd ook de plaats \an den vloeistofmeiiiscns

afgelezen, ('orreclies werden aaugebraclit voor de uilzelling van lirl

glas ten gevolge \an de leniperalunr en van den inwendigen di-idv.

§ 4. Hi'f nii'ti'ii, (h'i- i/rii/,-/,-i'ii. De drukken werden gemeten met

een w alei-slofnianonieter, gaande van ()2 lol 19(i atmosferen ')

In hel eerste deel \'au ileze mede<leeliug (Zittingsversl. Sept. "()3.

p. yitl) is behandeld de calibratie, in § 3 alhier het bepaleii van

hel normaalvolume. Alleen dient img vermeld dat de waterstof was

bereid op de wijze iteschrevcji iu McdciL X°. 27, Zittingsversl. >AIei

J896, p. 42.

l'it de gemiddelden \an de waarden \an I ,i en I /; uil de tabel,

waarvan tabel VII een uilli'eksel \ornU, in het normaalvolunu' \er-

meld in § 3, werd, nkeninu lionden<le mei hef volinue in de

nauwe ea[)illair boxen Inssehen liet merk en de plaats waar zij is

dichigesmolteu, afgeleid cciie label, dii' xooi- eiken deelst reep ^^ geeft

dl' diehllieid iLi \an dr waterslof ais hel kwik staaf inj dien deel-

streep en de Icnipi'ralmn- 2(1 is. en wel nilgedrnki in de normale

dichtheid (()', 1 alm. 45° NU.) als ccnlirid. \'oor de waarden \an

1) Zie (leze .Meileil. 1, ZiUingsversl. Sept. p H'.ll.

-) Het bleek ilal de Ijeweikiiiiicii van ileii sleel van maiRmirlei- en pii'iimieler-

büis in de blaasvlani, zooal.s bv. Iirl dichlsnielten van den top van de laatste, met

bijzondere zorg moesten geseliieden en de buis daaiiia zorgvnklig langzaam moest

worden afgekoeld, daar anders in lieL glas spanningen ontstaan, die bij bel aan-

wenden van boogen dink (bij deze proeven ging ik lot 140 atmosferen, de, niaiionielei-

beetl vei'selieidene malen IU.") alinoslen'n nilgelionden) s]ii-ingen van de Imis ten-

gevolge hebben.
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Q tiisNclicii "iT) CU •")() l^liiiil (|c hilii'l (i|i iiM'l ().."ï
; ila,n-ili)iM- lic(li-;ia,2:t

(Piik \(uir il('/.(' Ikkiu'ci-c waai'dcii \,iii ilrn di-iik ilc luiil die iwcii

maakt l)ij liiu-airc iiilcrpolatic luiiidcr dan COI aliiiosfciT.

Om uit (kv.c (liclitlicdcu d<' liijli(di(i<ii-cud(' drukkou li' kiunicii

afleiden inoeleii wc krunou df isdiln'i-m \aii waliTstoi' liij 2(F.

Meliiiji'OM daai-(inili-('ut zijn vci-i-iclil dddr Scu \i.k\\ ijk ; deze fiaan rchtcr

niet \(M'd('i' dan lol de diclilhcid 54. Iv'iic (•xli'apdlatic uil (K'zc

\\ aai iii'UiiuLicu \inir de diclillicdcii die wij inxidin' liclilicn is ()u;j:o-

norldiild iiicl lirl iid'j: iiji de iiii(ldclliai-(' l'oiit iii zijiic lH'|ialiii,ii' Naii

(Ie C van de reeks van i\ ami.ki.im.ii < )\M';.s (zie Sch ai.kw i.ik's dissei--

tiitic |>. II.")), lüj liooLfcn' diclillicdcn zijn waaniemiu^eii verriciit

diior A\iA(;\T (Nan HH) lul :>()()() alinosfcrcn ). De uit (k- ^eji-eveiis

\au Amacat aluelcide isnllicrin \uii\- w al<M-s|(d' hij H) :

j,r_\ ,„ = 1.07252 + (1.007 I!I4'/| + O.OOOOOOC)72 iIa''

(zie Scii \i,K\\ i.ik's disx'iMalic, |i. 121). sinit cMMiwrl nid aan hij die,

wcllir Ndliil uil de w aai-nciuiii,i;<'ii \an S( ii u.kw i.ik. l'il deze laatste

\o\>ji\ \).\. iiij '/j ^ 55 : ///(,„ ^ i.iir.l4^zie i. e. |i. I24j, waaruit

\uiii'I y> :=(>!. 157. terwijl men nil de fj,-ege\'cu isollicrm voljieus

Amag.vt afleidt iiij /< = IJI.157 : J
i
=: 54.<SSf7. Nu zijn de waar-

iieniiiiticn \aii Si ii \i,k\\ i.ik nicl Lirodlc nauw kcni-iuiii'id Ncrriclil, in

het liijzondcr i.-^ ook het ]iormaai\oliiini' incl iirooU' zor<4' i)ej)aald

(zie .Mcdcd. No. 70 \', Zitliu,i;s\ci'sl. .\la:iil l!»02V NCrLtclijkt meii

dïiaiiiicdc de wijze waarop .\M\(:\'r zijn noriuaah iilninc lw|iaaldc

(Auii. de ('liiniic cl dr i 'Il \ si(|nc, I. :{'.l, \S\Y.\, p. ,s;{), dan srliijiit

lic! nicl Lidiccl (uiLicinolixccrd indien wij, in .ifw aclilinu' \'aii

nauw kciiriüi'r licpalinucii liclrcllcndc iV' ixitlu'i'uieii \au waterstof'

liij liooLii'i-c diclillic(lcn. die \aii A.MA(;\'r doen aaiisinitcu aan die

van St II \i,K\\ I.IK, door liij de ecrsie de \()lninina alli' mei den factor;

54.897—~-— Ie \ eruicniiix iildiLicn.

55

Wc krij.ueii zoo:

/;/•., .^„ = 1.0705 -\- 0.000717 '/| -f 0.000000()7 ily.

'W-v eonlrcMc kan iiieii de liiernil \iili;cndc waarde \aii /"M,„

hij '/,!=:= I . ld. : 1.0712, xernclijkcn niel de w aard(-' \ an y//\|.,„. die \dl,ul

uil de waarde \aii den iiilzejiinLisciii'rticiC'Ul \((l.i;'ens ( 'ii M'ITIs :

«„ = ().00;j(;(50(i '), en wel: l.07;'>2. Hel onderscdicid is , zoodat
' 500

(Ie jj,-evondcii xcruclijkinu', die \ an de w aarnemin.ucu \an Amagat

1) Zie Sf:nALK\vi.iK, Diss. )i. 11 il
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liij huogere dichtlietleii ~_~r afwijkt, ook \aii de waarneiuiiigcu bij

kleinere diclitheden niet meer dan — afwiikt
500 '

De volgende ferm in de reeks van Kamf.ki.ingh Onnes zou zijn

^A -

-—,. Ontleent men een Avaarde van Dj aan de gegevens van IMeded.

N". 71, ZittingsA-erslag Jnni iïlOJ, p. 143, betreffende waterstof bij

O'', 15.4°, 99.25° en 2Ü0.25-, dan vindt men dat deze term voor

cl,i = 150 zou geven in prj..^ -. ü.0009, zoodat bij weglaten van

dien term bij de hoogste drukken eene fout van nos; niet
'^

1000
wordt gemaakt. Daar we toch reeds over het juiste beloop van de
isotherm in ojizekerheid verkeeren, heb ik dezen term maar wee-
gelaten.

De aldus berekende waarden van j)^r^„„ vooi' de verscliillende

waarden van cU in de in het begin dezer paragraaf genoemde tabel,

zijn met de daaruit berekende waarden van ^^ in die tabel gevoegd ').

Wanneer de isotlierm \-an waterstof bij de hier voorkomende
dichtheden nauwkeuriger bekend zal zijn, zullen de hier medegedeelde
drukken moeten ^vorden \erl)eterd, waarbij bovengenoemde tabel

van dienst kan zijn.

De temperatuur van den manometer verschilde hoogstens een paar
tienden van een graad van 20°. De temperatuurcoëfficienten \oor
Avaterstof van 20° zijn bepaald uit. de in Meded. N". 71 gegeven
Avaarde voor Aa„ van de reeks van Kamerliacjh X)nnes en de in

Sch.\lk\vi.ik's Dissertatie, p. 120, vermelde waaixlen van Ba en

(U ^•^^^ Amagat voor de temperaturen 0°, 15.4° en 47.3°, en wel
met inachtneming van de boven medegedeelde reductie om overeen-
stemming te verkrijgen met Schalkwi.tk'.s isotherm. Tabel XYIl

l)evat in kolom (^j^. tie aldus berekende temperatuurcoëflicienteii

voor de verschillende drukken p.

Verder werd aangebracht eene correctie vooi' het hoogteverschil
van de kwikkolommen in manometer en proefbuis, voor de uitzellinu'

van het \olume van de manometerbnis door den inAvendigen druk,
en voor het verschil in capillaire depressie in de twee buizen. Voor
dit laatste v^^as een afzonderlijke pioef gedaan Ier bepaling van de
depressie in eene buis van (k^nzelfden inwcndigen diameter als de
mauometerbius. Deze correctie bedroeg 0.01 atmosfeer.

1, Geuoemde Uiljcl zal iii mijn proul'scluill worden niedoseileuld.

VtM^lagcn der Aldwlin- .\aliiui-k. ni. X4I. .\". liXÖ^-i.

oo
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alsmede meerdere bepalin<>eii van de normale doorsnede \an (\^\\

^•erdeelden steel (Zie Ziltingsversl, Se|)t. |i. 400). Daar liet hij de

calibraties \ei melde middelbare procentisclie verscliil 0.19°/„ voor-

jiamelijU te wijten was aan liet verschil tnsselien de 2 bepalingen

dei- normale doorsnede, is door deze vergelijking de nan\\kenriglieid

van den manometer belangrijk verhoogd.

Voor thennodynamisch evenwicht in de proefbnis \verd zorg

gedragen door middel van oen electromagnetischen roerder ; om druk-

evenwicht tusschen proefbnis en manometer te verzekeren werd na

elke instelling 5 minnten gewacht voordat afgelezen werd. Van elke

isotherm werden in den regel twee waarnemingsreeksen gedaan,

eene, begimicnile met tien laagsten en eindigende met den hoogsten

druk, de andere omgekeerd. De uitkomsten van deze beide versclül-

1

den slechts zelden . Ter beoordeeling liiervan diene Tabel XIX,
50U

die betrekking heeft oj) den isotherm voor 22.fi8° \an een mengsel

van 0.1047 <).^ in CO^. Daarin stelt v voor het volume, ]>, en pj
de daarbij behoorende drukken in de beide reeksen, respectievelijk

met telkens stijgenden en telkens dalenden di'uk, Lp hel xer^cliil,

viicj.s en i:ii,i ,i de vloeistofvolumina eveneeiis in de beide reeksen,

Lriiii. het verschil tusschen die beide.

De overeenstenuning tusschen de drukken is \-oldoende, die

tusschen de vloeistofvolumina laat te wenschen over. Kan dit ten

deele verklaard worden daaruit dal het vloeistofvolume minder nauw-

keurig kan worden afgelezen omdat de vorm \an den meniscus

niet zoo scherp bepaald is als bij kwik, en er niet zoo'n gemakkelijk

middel was om parallaxis te vermijden als bij de k\Aikraenisci, het

blijkt toch dal men, indien het gewenscht is dit punt nauwkeuriger

te onderzoeken, nog meer zorg moet dragen dat vertragingsver-

schijnselen achterwege blijven.

§ 5. Hit standrnstig houden en nieten der tempevatiiren. De
maiiomeler was omgeven door een mantel waardoor waler slniomdi'

dat op standvastige temperafum- gehouileu werd door eenen Iherino-

staat, als beschre^'en door Schai.kwijk (Medeil. no. 70, ziltingsversl.

Mei U)01), met de wijziging in den thei'moregulateur beschreven

in Meded. W. 78 (zittingsversl. Maart 1902, pag. 810). De proefbnis

werd op d(>zelfde ^vijze op constante temperatuur gehouden met behulp

van een tweeden thermostaat. Oeze verschilde \an den xorigen

slechts in de volgende [)un(en :

De \erbiu(ling tusschen verw aiMuiiiusbad en uu'ugbad. het mengbad
en de verbuidiim- Insscheu mengbad eii waariiemiiigsbad zijn mei

meer zorg geiVoU erd iue( bchul|) \an wol, papier en \\\\ -. dil was
35*
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kwikreservoirtje dat met een caoutclioucbuisje aan dat 7,ijl)uisje

vei-boiideii is, eene hoeveelheid kwik in den Ihermoregulateur te

brengen of omgekeerd, en derliahe voor verschillende temperaturen

in te stellen '). Het nanwe gedeelte vau de glazen buis waar de

regeling van den gastoevoer plaats heeft, is over eene lengte van

4 c.M. in millimeters verdeeld, wat eene fijnere instelling door op

of neer schniven van de gastoevoerliuis vergemakkelijkt.

Voor temperaturen boven 35° doorliep hel water achter elkandei'

twee verwarmingsbaden, eik voorzien van een tiiermoregulateur;

het eerste bracht het water op 35°, het tweede op de gewenschte

temperatuur. Om warmle-wisseling met de omgeving tegen te gaan

was het laatste bad, behalve op de plaats waar het in aanraking-

was met de vlammen, omkleed met asbest.

De eene tiiermoregulateur was berekend voor hoogere tempera-

turen, is gevuld met xylol en kan gaan tot -|- 90\ de tweede voor

lagere temperaturen, is gevuld met benzine, waarvan de nitzettings-

coëfïïoient bepaald was op 0.0011 en kan gaan van — 40 tot -|- 40°.

Voor temperaturen beneden die van de waterleiding, stroomde het

water tusschen den o\erlaat en het verwarmingsbad door een met

vilt geïsoleerden ziidven bak, waarin ^•oortdurend in kleine stukken

verdeeld ijs werd gel>racht.

Door het water, nadat dit den waarnemingsmantel doorstroomd

heeft met behulp van eene membraanpomp ^) door met wol omwikkelde

buizen weer naar den overlaat terug te voeren, konden op deze

wijze bepalingen gedaan worden tot bij 1.9° C. Voor de proeven

met het mengsel 0.3, genoemd in § 3, werd gebruik gemaaltt

van den stroom \an chloorcalcium-oplossing van standvastige tempe-

ratuur, beschreven in Meded. N°. 87, zittingsversl. Juni '03 (zie

plaat II aldaar, waar de geheele inrichting, met thermostaat en

waarnemingsbad, is geteekend).

Voor temperaturen boven 30°, en evenzeer voor tle leniperaturen

evenveel beneden de kamertemperatuur, l)Ieek het noodzakelijk het

waarnemingsbad, dat eerst bestond uit eene eenvoudige glazen buis,

te vervangen door een vacunmmantel "). Daarna bedroeg hel tempe-

ratuurverschil bij 34° over eene hoogte van 33 cm, zouder roeren

0,02°. Vóór eene waarneming weril bovendien steeds geroerd. Het

1) Eene dergelijke inriehüng is aangegeven door FRiedlander, Zeitschrift für

physikalische Chemie, Bd. 38. p. 401. 1901.

-) Zie DE Haas, Diss. (ig. I.

•') Zie Meded. No. 8.5, Ziltingsvcrsl. Juni VM'3, p. '21i. De veerende doos was

hier zoo laag mogelijk aangebiiicht om niimle ovei' te laten voor de draadklos die

den eleclromagnelisfheu roerder moet bewegen.
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\\alor was geïsoleerd van hol k()|)orcii sink waai-mee de iiiaiilcl op

(Ie stalen overpijp van de pi'üet'l)iiis l)e\estigd werd door eeiie laag

zwavel. Hierdoor weril week Avorden van de kil \oorkonieii.

Teneinde teniperatiiin'verandenng van het iii de ])r()ef'l)iiis samen-

gedrukte gas (1(101 warinlegeleiding langs de k\\ ikkulmn naar liet

kwik in de i)ershussen legen te gaan was gezorgd dat 'oij de waar-

nemingen waarbij de kwikmenisens het laagst slond, de kwikkolom

nog o\'er een lengte van 40 cm. in den mantel \vas

De teiiiperatiiur van de procfhuis werd mei eeiie loupe lot op

0.01° afgelezen op een in 0.J° verdeelden ,/Einschliisstherniometer"

met sehaal op melkglas. Deze werd van lijd tol tijd en l)ij de vei'sehil-

lende lem])eraturen vergeleken met een dergelijken aan de Reiehsanstalt

met den Inchlllieiinometer vergeleken thermometer, terwijl rekening

werd gehouden met de verandering die het nulpunt liier\an inmiddels

ondergaan had, benevens met de lijdelijke dcpi'essie \an het uulpmil,

die nadat de thermometer geruimen tijd op 4<S
' \-erwarmd ge\\ eest

was, bedroeg 0.02".

§ (j. IL'rleiding der ivaarmnnbigen. Waiuieer niet zooals bij lie|)a-

liug van phjoipnnl en raakpunt der mengsels en kritisch j)uiit \an

koolzuur zoo groot mogelijke stantlvastigheid \au de t('m]ierafnur

vereischt was, wenl toegelaten dat de tempei'ainnr zicli gedincude de

ln'|)aling \'an (>en isolherm, die gemiddeld 3 ;i 4 uren in beslag nam,

eenige honderdsten van een graad wijzigde. Voor de herleiding tot

ééne temi)eraluur werden dan uit de waarnemingen A-oor de \er-

schilleade volumina temperatuurcoët'ficienten afgeleid.

In de twee reeksen, eene bij steeds grooter wordenden, de andere

bij steeds kleiner wordenden druk, waren drukken gemeteji bij

volumina die telkens slechts weinig verschilden. Hieruit werden

drukken afgeleid bij hetzelfde volume, en het gemiddelde genomen.

Toen i)l(?ek dat die twee drukken genoegzaam overeenstemden (zie

§ 3), werd later voor de beide overeenkomstige pnulen telkens een-

voudig volume en druk gemiddeld.

Natuurkunde. — De Heer K.-vmerlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N°. 88 (3''^' Vervolg) uit het Natuurkundig Ijaboratoriu ni

te Leiden: W. H. Kkesom: „fsothcrmeh nm meny^ah van

zuurstof en koolzuur. IV. I.sothermen van zuiver koolzuur

tu.s.schen 25° en 60' en tusschen 60 en 140 atmosferen."

% 1 . lieden voor liet onderzoek van koolzuur. Hoewel de isothermen

van koolzuur lutvoei'ig onderzocht zijn door Amagat, heb ik toch

een iuintal isothermen benevens het kritisch punt ervan bepaald.

Daartoe werd ik gebracht door de volgende overwegingeii -.

'
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I" was liet wenschelijk een oordeel (e liebben over de zuiver-

heid \aii liet door mij voor het bereiden der mengsels gebruikte

koolzuur, welk oordeel wel het beste wordt verkregen uit de stijging

van den damjidruk bij condensatie bij gelijkblijvende temperatuur ');

2" \\aren er moeilijkheden gerezen betreffende eenige grootheden

bij het kritisch ])nnt \an koolzuur, die voor de theorie der mengsels

van belang zijn. Zoo was door Ajiagat de kritische druk bepaald op

72.9 atmosfeer, terwijl Verschafpet.t uit de isothermen van Amagat

afleidde 73.(5 atmosfeer'). Het is duidelijk dat dit kan aanlei-

ding geven tot eene fout in de bepaling der gegevens van het

kritisch pnnt der mengsels, indien men A^olgens Meded. N". 59 ")

logarithmische isothermennetten o\er elkander schuift. A'erder was

in Meded. N". 75, Zittingsversl. Dec. 1901, p. 337, gevonden voor

d.r\
hl het kritisch punt: uit Amag.vt's isothermen: 7.3; uit zijiu;

bepalingen van de verzadigde dampdrukken : 6.5. Dit wijst op eene

onzekerheid in de bepaling \an het kritische volume. Amagat had

het kritisch punt en de dampdrukken l)epaald in een anderen toestel

en derhalve waarschijnlijk ook met ander koolzuur dan de isother-

men ; ik hoopte door beide in dezelfde buis met hetzelfde koolzuur

te bepalen, over die [uinten meer zekerheid te verkrijgen.

3°. Door de isothermen der mengsels volgens de methode van

Raveau te vergelijken met isothermen van koolzuur, die in dezelfde

proefbuis zijn waargenomen, worden uit de bepaling der kritische

gegevens der mengsels geëlimineerd eenige systematische fouten die

in de waarnemingen mochten aanwezig zijn. Zoo zou eene fout in

de bepaling van den diameter van den verdeelden steel van de proef-

buis geen invloetl hebben op kritische druk en temperatuur van

het mengsel.

§ 2. In de volgende tabellen is v het volume uitgedrukt in het theore-

tisch normaalvolume, ^> de druk in atmosferen (0°,45° jY!fi), vuq het

volume \'an de vloeistof. De punten waarbij begin en einde van de

condensatie opti-ad zijn aangeduid door de letters bc en ec. Voor

het punt /ic. werd aangenomen het punt waarbij na verkleinen van

het volume \oor het eei'st bij goed roeren een vloeistof-„Schlier"

aan den wand optrad, of na \ergroo(en van het \'olumen na goed

roeren slechts een zoodanige ,,SchIier" overbleef. Deze twee punten

kwamen voldoende m'et elkander overeen. Het punt ec kon scherp

worden waargenomen, daar bij eene kleine verandering \au xolume

1) Zie Meded. N». 70, Zittingsversl. Maart 1902.

2) Zie Meded. N'. 55, Zittingsversl. Maart 1!>Ü0.

3) Zittingsversl. Juni lüUÜ.
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liet laatste gedeelte van de pliase verdween ut weer verscheen.

E\enwel moest men \ooral liier door goed roeren \ertragingsver-

seliijnselen vernnjden. Verder heteekeiit r,/,.v liet tlicoretiseh nor-

niaalvolnme, terwijl de lieteekenis A^an ^A'ao '*' niteengezct in deze

Mededeeling, II, p. 412.

Ef.rsle koohimr.

\üïn- de metingen: Ff/ijs' = 71.020" cm'.

.4a-,„ = 1.00570

a. Isotlierm van 25.55°.
i

No..

1



l
S47

)

h. Isothenn van 28.15°.

Xo.

1
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Ki-itisclie isolliei-ni : (30.98") ƒ. Isollierm van :U.89°.

1
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No

'é

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9-
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/. Isotherm van 57.75"

No.
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vindf zoo de waarden vermeld in tabel XX ; deze is met dubbelen

ingang- : de eerste kolom geeft de verschillende difhtlieden (uitgedrukt

in ile theoretisch normale dichtheid), de \olgende kolommen de daarbij

behoorende waarden van pr, telkens voor de temperatuur aan het hoofd

der kolom vermeld.

TA HEL XX.

Isothermen van C0„.

1

-1

1
—
V
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jMcmi ximll, nadat aliliis de ilaiii|i\ (ilinniiui Kit ('('iic tomporatunr

zijn licrieid, danniit de vlucistofvoluiniiia. Aangenomen is daarbij dat

i\enr.-^ alleen fnnclies zijn van de leni|)eratuur 7'cn niet tevens van ?•,

zooals Dk Hkkn e. a. nicenen. In die (uiderslelling kan men uit elk

tweetal waanieuiiniicn omtrent r.,-,^ hij verschillende v bij dezelfde

temp. alleiden r, en v.^. De aldus hci'ekende waarden zijn met de

direct aan de waarneminii- ontleende vereenigd in laliel XXI.

TA15EL XXI.

Isothei-m van 25.55°

\rs.
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ontstaan volJioinen scherp en vlak, liij lilijfl oj) dezelfde plaats in

de buis, ook na roeren. De temperatuur werd waargenomen onmid-
dellijk na liet ontstaan van de .,striae", daarna de druk en het

volume en weev de temperatunr. Men krijgt zoo den druk \oor

één of een paar honderdsten van een graad iieneden de kritiselie

tem]»eratuur. Hiervoor is eene correctie aangebracht.

Laat men de temperatuur stijgen, dan ziet men nog langen tijd

natlat de temperatuur in het bad reeds eenige honderdsten ^•an een

graat! bo\en de kritische is, een meniscus. Bij roeren verdnijnt deze

evenwel terstond. Dit is dus geen even wichtsverschijnsel.

Ki'itische temperatuur en druk zijn derhalve onmiddollijk aan de

waarneming ontleend. Voor het volume is dit niet mogelijk, daar

tengevolge van de werking van de zwaartekracht de bo\'en beschrexen

verschijnselen optreden bij verschillende volumina, zoo b.w liij mijne

Avaarnemingen bij een volume: 0.003924 (roerder onder), waarbij de

meniscus ontstond vlak bij den top van de buis, en bij een volume
0.004281 (roerder boven) waarbij de meniscus ontstond I mm.
boven het kwik.

De meestal gebruikte methode voor het bepalen van het kritisch

volume bestaat daarin dat men bepaalt eenige vloeistof- en damp-
dichtheden bij temperaturen beneden de kritische en dan gebruik

maakt van den regel van den rechtlijnigen diameter van Cait.letet

en Mathias. In eene f'igunr zijn daartoe de dichtheden, Aolgende

uit de gege\ens van § 4, tal)el XXI en § 2, c, als functie van de

temperatuur uitgezet en is de diameter daarin geteekend. Eene

afwijking vau de i-echtlijnigheid kon niet met zekerheid \vorden

geconstateerd. Voor de kritische dichtheid, uitgedrukt in de theoretisch

normale dichtheid vindt men uit die tiguur 239, waaruit volgt \oor

het kritisch volume 0.00418.

Eene andere methode is de volgende: In het kritische punt moet

/(/yA /ö/A
ziin -- ^ V- (voor het bewiis zie men b.v. Meded. X". 75).

lel' bepaling van — zijn in tabel XXll onder II vei-eeniud

de dampdrukken zooals die volgen uit § 2 en wel zij'u voor de

temperatui-en 25.55 en 28.15 genomen de gemiddelden uil de ver-

schillejide waarden voor den druk.

IJerekent men voor de xerschiHende waarden den coelliciëut/' voor

de formule van Van dkr Waals :

Pk J
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T.Vr.ET. XXll.

Temp.
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tahp:l XXI II.

•1

V
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diclit hij Ik'I kriii>cli punt, fii waai'liij dorlialvc hijzondore verschijn-

selen die in de (pnniiddeliji<e nai>ijlieid daarxan (i|ili'('(l('ii ueene rdl

liel)1)en gespeeld.

\ (M-der \iiidl men de siducnde uroullicdcii in licl l<riliscli |nint,

die \(i()r lu>l verueiijken \an de vvaarnennnfien nicl de llicoreliseiie

inlküinsten van .Aleded. N". 75 en 81 noodig zijn:

Kritische coëfficiënt

:

C,z=: — — =z óAo.

Pk

dTdî Vi
— 422, zoodat (\ '^(^] = — 26.9.

l)k \a2dvji.

Natuurkunde. - De lieer K \mi,i;i.in(,ii (>_nnks luedi aan: Mede-

deelinfï Xo. HH (4'''^' Vervoliil inl hel Xatiiiirkundii;' Lahoiato-

i'iiiin Ie Leiden: NV. 11. Ki'.i'.soM ; .Jsollin-iiicn rdii iiicih)f«'ls

rail, zuurstof cii. kuohuur. I . Isittluruiiu rau uinu/si'/s- uicl d<'

Dioleculdin/ehdlteii, 0.1047 ('u O.IO'.IG mtu zuurstuf, en lui,

ly^njebjh'n rnii, deze iiu-f di<- raii zuirer l-nolzuur."

§ J. In de \ fili^ende §§ znilen worden niedeüctk'eld de labellen

betrell'ende Iwee nienirsels \an kodlznnr en znnrsiof. ( )\er de betee-

kenis \an /•. //. /v;,, en de bepalini;' der h.i-.- en /'.r.-piinlen zie men

deze .Meik'd. I\, § :!. \\ -.w lui eindcdiidensaliepnnl belret't moet

daarbij opnenierkl worden dal ii\ci' een zeker uebied beneden en

b()\en de plo(ii|innl>leniperalnnr de nieniscns lenu'cx'olge \an dewer-

kinii' dvv zw aai'lekrarln in de bnis \cr(lween.

De ge<j,'e\ens beirellende liel pkioijiunl werden onmiddellijk aan de

proef ontleend. ()\cr de vcrscliijnx'len bij hei |j|oiiipniit \ind ik in

niijn(> aanleekeninüiMi dei' waarnemingen hel volgende: liij het grooter

worden \an hel \olnnie \an af den JMnnogenèn ( \ loeislod-loesland

\orml zich langzamerhand een blanwe mi>l. Deze wordt naarmate

men hel \olnme Jiij kleine \cranderingen l(>gelijk) grooler maakl.

steeds dikker. \ ergrooi men hel voinnie nog meer dan \oi'nien zieli

plotseling lagen \an \oi'sehillende bi'eekbaarlieid, die zich snel door

elkander bewegen. Üij roeren lossen deze zich eehler nog op in den

dikker \\()rdenile blanwcn inisi of ne\el. ()|) een gege\en oogenblik,

nadal hel \obime weer iels \crgrool is, beginnen die lagen zich naai-

hel midden \an de bnis Ie concenireeren, boven en beneden wordl

hel helder, men ziel iielleljes of drnppelijes die zieli \an iienedeii
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on van hoven naar zckor pnnt in do Imis Ix'wog-en. Daar vormt zich

eindelijk een menisenss. Deze hlijfi o[i die jilaals staan. De lenij)ei-a-

tnnr waaiitij ileze \'ei'.seliijnselen \v(>r(len waai'iienoinen, \\erd aange-

nomen ais |ilooi|innlstem]ieratiiin' \;ui lui lu'selionwde mengsel, volume

en ilrnk als |ilooi|ninls\(iinmc en dnil<.

Is de temperatunr wal 1io(il;(m-, dan (inislaal de menisens lager in

de buis. Het ]nuit \an onislaan is niet zeker waar te nemen : men
ziet dat drujipels van lioxen naar heneden en belletjes van beneden

jiaar boxen zicli gaan bewegen, al meer en meer regelmatig naar

eene plaats toe ; op deze plaats zal de nu'niseus te voorsehijn komen,

maar die plaats is reeds stijgende voordat de meniscus zieli goed

en wel gevormd heeft. Heeft liij zieli gevormd, dan stijgt hij over

het algemeen nog. Is de lempeialunr nog lioogcr dan ziet men
duidelijk den menisens van ouder uil de buis komen. Ueneden ver-

zamelt zieh vloeistof doiu' druppels die van boven naar de)i menisens

heen vallen. Hetzelfde geldt, mutatis mutaiulis, voor tem|)ei'aturen

lager lian de plooipnnlshnnpi'ialuiir.

Van de gegevens betretfeude het raakpunt kon alleen de tempe-

ratuur nauwkeurig (tot op 0.01°) aan de pi-oef (pulleend worden.

Ter bepaling van den druk werden waargein>men eenige beüin- en

eindcondensatiepnnlen lol binnen O.l"' \an liel i-aakpnnl ; deze werden

in teekening gebraclil en daarin opgezoeld hel pinu waar de

raaklijn is loodri-eht o[> de lempei-aluuras. Dil gaf den i-aakpiintsdruk

voldoende nauwkeurig. Het raakpiuilsvolume werd dan uit de isotherin

afgeleid.

Het moleen lairgehalte aan zuurshif zal worden voorgesteld do(»r,c.

^thy beteekent het theorelliiscli ii(>rniaal\(iluuie. voor de heteekeni,-

van Ak.„ zie men deze Meded. II. p. -112.

^ 2. Eerste inev.gs('I van (J(J.^ eii U^.

.^• = 0.1047.

V('i('ir de melingen : l'(/,^v = (iil.74.'i enr'.

Na „ „ 69.725 „

gemiddelde : B9.734

36*
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n. Verzadiginf>slijii,

Begin cDiidensiitie.

Temp.
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-(iIImmiii \;III 2"i.t)iS

No.
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ƒ. Knakpiinlisit^otlierm (23.29°).

I

No. V \ p jiv

0.012159

11785

H384

-i

I

10005

5 ! 0.009826

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

90 'i7

8V69

74C0

671 2i

5935

5546

5157

4768

4379

399-1

3605

3046

2791S

2646

Raakpunt

:

Ü. 005005

58.95

60.04

61.21

63.59

66.09

68.70

71.34

74.04

76.71

79. -48

80.80

82.23

83.78

85.88

87.97

91.26

101.03

112.40

124.08

i^2.83

0.71fiS

0.70755

0.6968

0.6744
j

0.6494

0.6215

0.5899
i

0.5545 I

0.5149
\

0.4717
'

0.4481 I

0.4241

0.3995

0.3761

0.S511
I

0.3290

O ?077

0.3138

0.3283

//
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§ .'{. Tiiu-iulr iiK'iKIsi'l r<ni ( (>., i'ii (>...

., = ().I!)<I4

.U,,= 1.0041:5.

\ ('i(')|- (Ie |irn('\('ll : l'//,,V = !)'.•. I)0S rili'.

N:i ,. .. (;i».r)5r) .,

J>'eilliil(li'l(i(' : (iit.riSI
'

II. \('r/.;i(liuiii;^sliiii.

Bt'trin i'Hiiili'iisMlii'. Kiiiil idiidciisalie.

No.
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^nllii-nii \,-lii :i5°.

!no.

•1
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l--(iilii'i-iii van I4.(>4'\

No.
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is, (|;lll llliirlcii (Ie i i\iM-i'('ll knuist JLiC isdl licniliii ilc|- \ i'I-scIuIIcikIc

(liaui'aiiiiiicii (i|i i'lkaiidi'i- licIi'uiI kiiiiinMi \\(ii-(lrii ildui- ccni' xcr-

scliiii\iiii:' ii: ili' i'iclitini;' ilrr Iihj /--as alleen.

( ie\(iii<leii werd (lal hel iiiel ninLi'elijk \^ as ile (liaui'aniiiieii /,(i(>

n\c|- elkaililer Ie leLiJieii (lal (Ie is( )l lie|-llien ((\('|- hel licheele <i-('liie(l

()|i eli<aii(l('r passen , wel uclnkle dil Noor de uriidlere \olniniiia.

^'(>l,^ells K \\iKi;i.i\(iM ( >\\i',s heleekenl dil dal hij hel luenii'sel de

coëUlicienlen .1. //. ( \ I). A'.
/•' \an /.ijne ree!<s niel (i|i /.(Kidaiii.ue

wij/.c niel de (i\creeiikdnisliii'e ('(li'riicienleii \aii de y.niNcre slot' liij

overt'ciisteiiiMiende leni|K'i'atiii-en sainenhaii,Li(Mi, als de \v(>t \'tui de

(ivorccnsteuiMiende l(ie>landeii /.(iii eischcn, docii dal \(»()i- de \()lniiiiiia

waarhij de termen niel I). /,'. /•' len (i|i/.ielile \aii de andere iioji'

klein li'enoeL!,' /.ijn (iiii de \crscliilleii \ aii de/.e lernien nn'l die j^elexi'rd

(|(i(ir cor'l'lieieiiteii welke aan de wel \an (i\creeiis|eninieiide tDCstau-

den /.(inden ^ellO()l•/,anlen Ie iiioiieii \crw aarloo/X'ii, de diagTaninicii

Ulied (i|i elkander y.nllen passen i)\er een zoo groot toniperatniii'-

geliied, als waanixcr />' en ( nog als overeeiisteniinende temperaliuir-

fnnelies mogen worden lieselion\\d. zoodat dns eene kritiselie

tem|ieralnnr en een krilisclie druk geldig xoor dit gebied nit do

wel iU-v ovefoenslemniende toestanden kminen worden gevonden.

In de |ilaal /.iel men de \-ersehillende diagraminen /.oo o|i elkaiuk'r

gelegd dal de (i\'ei-eenslemming voor de grootere volnmina zoo gcunl

I"'
mogelijk is. In horizontale richting is uitgezet A»»/ /•, in \'erlieale Av/ -.

De getrolKken lijnen helilien lielrekking o[i koolzuur, de gestreepte

o|i hel eerste mengsel, die Irt'staande uil stre[)en gevolgd door (wee

|innlen op hel tweede mengsel. De punten \dor koolzuur zijn onigxnen

door cirkeltjes, die \()or hel eerste mengsel door driehoekjes, voor

hel tweede door kw adi'aaljes. De versehillende isolhermen zijn geken-

merkt mei de letters ,i, A, enz., waaronder zij in IV § 3 en V §§ 2

en .'! zijn medegedeeld. De begin- en eindcondensatiepunten zijn aan-

geduid dooi- h.c. en i'.r. ; zij zijn \'erecnigd' door lijnen die deriialve

het homogene gebii>(l arscheideii \au het gebied waar splitsing Optreedt.

|-jii(lelijk zijn de plooipniiten en raakpunleii aangege\'cn met /'en II

en i> A hel pnnl dal vdigens 1\ § (i is aangenomen xoor het kri-

li.-^(di pnnl \an koolzuur.

Zooals men ziet is de overeenslemming \dor xdliimina grooter dan

de l<ritisclie zeer bexredigend. liij de kleinere I reden e\(>n wel belang-

rijke -\ stcmatisclie al'w ijkingeii \aii de wel i\vr oxereenslcmmemle

toestanden op. \ au deze diagrammen is reeds gebruik gemaakt om
kritische leiiiperaluiir, druk en xoliime in de boxen uiteengezette

beteekenis \doi- de verschillende mengsels te bepalen. Dfselioon
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deze iiitküiiisteu l)evi-edi,ii'eiul zijn worden zij liici- iiiel iiie<leg'edeeld.

dam- meer nauvvkenrige te verwachten zijn l)ij liet nitvoeren van

dezelfde bewerkingen niet op dnl)l)ele .seiiaal ontwoi'pen diagrainmen

voor het daarbij in aanmerking komende gedeelte.

Teekent men in een y^
7 -diagram de raakjmnts- en plooipunts-

lijnen, dan ziet men dat zij elkaar aan hei uiteinde (bij zuiver kool-

zuur) raken, in overeenstemming met Meded. n". 81, §§ 1) en 14,

(Zittingsversl. Juni en Sept. J902). De lijnen vertoonen in het onder-

zochte gedeelte niet het itnig[mnt, door Vkkschafi'Elt gevonden hij

mengsels van waterstof en koolzuur (i\Icded. n°. 47, Zittingsversl.

Feb. 1899); zij zijn voortdurend \\n\ naar de 7-as.

Voor de Boekerij woi-den aangeboden door den Heer van dek Wwi.s
namens den Heer C'. E. Damih-s : ,,Levensbericht van T. Zaai.ier" ;

door den Heer Pekelharing, namens den Hoer K. F. Wenckebacii :

,,Die Arhvthmie als Ausdruck bestimmter Fuiiktionsst(')rungen des

Herzens" ; door den Heer Wind : ,,Leerboek der Natuurkunde en

van hare voornaamste toepassingen door .1. Bosscha: Ahigneelkraciit

en Eleciriciteit 1-"'-' stuk bewerkt door Dr. ('. H. Wind"; door den

Heer .1. M. van Bemmelen : 1".
,
.Onderzoek van eenige grondsoor-

ten uit Suriname. I Alluviale Klei en Lateriet." 2°. ,,Die Absorption
8"^^ Abhandlung. Absorptionsverbindungen \on Hvdrogels falls auch

chemische VerVtinduugen odcr Lösungen slattfinden kininen".

De vergadering wonlt gesloten.

(12 November 1903).





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AEDEELING

van Zaterdag 28 November 1903.

I * • * I- *

V(i(ir-i/fi'r: (\v Heer H. G. van de Sandk Rakiuyzkn.

Srci-i'tnris: de Heer .1. D. van deh W^aat.s.

Tngükuineu sUikken, p. 5"(J.

A. W. NiEUWEMiris: „Localisatie cii synimutrie der ]i:irasit;i,irc liiiirlzicktL'n in den Indisi'hun

Arcliipel", p. 570.

C. ^Vixici.KR en G. A. van Kijnlikiüv : „Uver liet uit^iueien van de laterale velden der ruinp-

derinatumen op de caiidale aldeelint; der buvenste extremiteit", p. 570.

A. 1'. N. Fraxcuimoxt: Aanbieding der dissertatie van den Heer F M. Jakgkii: „Kristal-

lografische en moleculaire symmetrie van plaatsings-isumere benzolderivaten", p. 584.

E. F. VAN L)K Sandk Bauih.vzkx : „Onderzoek omtrent de lonten der maanstafels van IIaxskn-

Nkwcomb in de jaren 1893— lil02", {2e mededeeling, 2e gedeelte;, p. 585.

A. V. HoLLKMAN en G. L. Vokümax: „Een (jnantitatief onderzoek betreil'ende de spannin^s-

theorie van Bakyer", p. 589.

11. W. BAiciins KoozKBOOM: „De snbliniatielijnen van binaire mengsels', p. 591.

Fit:. Dl'uois; „Over de herkomst van het zoete water in den ondergrond van cenige minder

diepe polders". (Aangeboden door den Heer II. W. Baiüilis Roozkboüm), p. Ö9,'i.

P. H. SruoiTK: „Centrist'he ontbinding van jiolytopen", ]j 603.

.1. 1). VAN iiEi; Waals : „liet cvenwieht van een vast lichaam met een Hnïde [ihase, voor-

namelijk in de mibijlieid van den kritisohen toestand", (2e gedeelte), p. 606.

W. M. Kkesüm: „I.sotherraen van mengsels van zunrstof en koolznur. V. „Lsothernien van

mengsels met de nnjleenlairgehalten 0.1047 en 0.1994 aan zunrstof, en het vergelijken van deze

niet die van zuiver koolzuur", p. 616. — VI. Invloed van de zwaartekracht op de verscliijnselen

in de nabijheid van het ])looipunt bij binaire mengsels". (Aangeboden door den lieer II. Kamku-
i.ixoii OxxKs), ]i. 621.

li. Ka.mkui.ixoii Onxes en C. A. Crommki.ix ; „Over het meten van zeer lage tom]ieraturen.

V. Verbeteringen in de beschermde thernio-elomenten ; eene batterij van standaard-thermo-

elementen en het gebruik daarvan bij thermo-electrische temperatunrsbepalingen", p. 025.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer 1'. H. Kvumax : „De beweging der halsorganen".

p. 632.

Aanbieding van l>iiekgesihenken, p. 6,'i2.

Vaststelling der Decenibervcrgadering, p. 6.'!2

I'.rrata. p. G;i2.

Verslagen der Aideeling NaUiurk. Dl, XU. A". 1903/4.
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llri Proccs-Verl)aal der vorige vergaderijig wordt gelezen en

goedgekeurd.

Ingekomen /.ijn:

<i. lieriflil \an de Ileeren ll()0(iK\VF.i!i''K, Ka:\iki!I,in(;ii O.n.nus en l'i.Acii

dat zij Aerliinderd zijn de vergadering hij (e wonen.

I>. Een eireulairc i)etreffende liet inlernationale bolanisclip congres

in 11105 Ie Weenen (e honden.

De Voorziller \erzoekt de Ileeren lIiGO iw. Ykiks en Wknt de

Akadeniie van advies te dienen omtrent eeiie hierover te nemen

beslissing.

Pathologie. — De Heer A. W. Xieuwenhuis doet eene mededee-

ling o\er: ,,LoC'iIisatie en .ii/iiniietjüe der pnrnsitt/ire Iniuhlck-

ten in den Indiachen Archipel", en biedt tlaaro\er eene ver-

handeling aan voor de werken der Akadeniie.

Physiologie. — De Heer Winklek doet ook namens den lieer

VAN RiJNBEKK een mededeeling: „Over het 'uif(/roeien niii de

kiteraJe velden der rompdermatomen op de candide nfdeelimj

der bovenste extremiteit."

Een regelmatige behandeling der dermatomen van de liovenste

extremiteit brengt zeer groote moeilijklieden met zich, die door den

voortrefFelijken ai'bcid van Shekrington het eerst zijn onder de oogen

gezien, maar, naar onze meening, niet in alle opzichten zijn over-

wonnen.

De eerste moeilijkheid, die hun [)hysiologische bewerking in den

weg staat, is er een van technischen aard. De uitgroeiende extremi-

teit vervormt de daarboven en beneden gelegen (hals- en rom[))derina

iftmen. Hun gebieden grijpen dientengevolge op zonderlinge wijze in

elkander en kminen slechls met behulp .van dooi'snijding van tab-ijke,

— soms 7—9 — , aangrenzende achterwortcls volledig worden ge-

ïsoleerd. De 0|)eralie woi-dt moeilijkei-, haar duur lanii,'(M', haar gp\aren

gi'ooter, deels door de nabijheid der medulla oblongata, deels door

de aanwezigheid der groote perimeduilaire adcriijke bloedreservoirs

(hu'htendjolie, verbloeding).

De op de extremiteit gevonden uitbreiding van een wortelgelned,

wegens onderlinge verschuiving der naastliggende dermatomen meer

gecompliceerd dan op den romp, zal bovendien, als gevolg der moei-

ingrijpende operatie, aan grooter wisselvalligheid van voi'm l)loolslaan,

en men mag slechts cuicjiimvn van zijn wezenlijken vonn verwachten.
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Wil men echter deze carioaturen op luui waarde scliatteii, dan is

het noodzakelijk dat men vooraf de wisselingen in vorm kent, die

de rompdermatomen om dezelfde redenen ondergaan. Men moet daar

de beteekenis der dorsale, laterale en ventrale stukken van het der-

matoom, die van hun maxima en van hun verschillende reacties op

een grooter of kleiner trauma hebben leeren kennen, wil men er in

slagen om de caricaturen, die men op de ledematen krijgt te ver-

staan. Zelfs aan de meesterlijke techniek van Sherrington, is dit,

naar onze meening, niet volkomen gelukt.

De tweede moeilijkheid, die Sherrington ons volkomen lieeft leeren

beheei'schen, schuilt in de individueele variaties, die bij de gebruikte

proefdieren voorkomen. Niet altijd nemen bij den hond dezelfde

dermatomen aan de bedekking van den \oorpoot deel. Meestal zullen

de 5"— 11'^ achterwortels aan de innervatie dezer e.xtremiteit deel-

nemen maar het komt voor dat de 4'-'— 10« (bij z. g. praefixie), of

ook dat de 6"—12'^ (bij z. g. postfixie) die rol vervullen. Om die

reden is men niet altijd zeker van de gelijkwaardigheid van twee

evenlioog staande wortels. De 9'''^ wortel bijv. kan dan (bij praefixie)

doen, wat gewoonlijk door den lO'^^" of (bij postfixiej wat gewoonlijk

door den S^'^" gedaan .wordt, en zoo vervolgens.

Is men echter door voorafgaande kennis der ronipdermatonien voor-

l»creid op de beteekenis der caricaturen, kent men de gevaren door

prae- en postfixie bejiaald, dan is het nog, evenals Sherrington dit

heeft gedaan, noodzakelijk, om de gevolgen der afzonderlijke isolaties

op dezelfde manier te beschrijven, teneinde éénzelfde gezichtspunt

voor allen vast te houden.

<3m dit standpunt te vinden, hebbeu wij het, evenals Sherrington

en Bolk, gemakkelijk gevonden om ook op de extremiteiten dorsale

en ventrale middellijnen aan te nemen, en voorts hebben wij een

eenvoudigen kunstgreep gebruikt.

Zoodra bij een proefdier een dermatoom is geïsoleerd en de gren-

zen der gevoellooze zones op de huid zijn afgeteekend, wordt liet in

verschillende standen gephotografeerd. Is dit geschied, bezit men

dientengevolge de noodige photo's ter controle, dan wordt het diei-

gedood en de huid met de daarop staande teekening, nadat zij op

inethodi-icli vooriiesdireven ivijze is afiiepraepareerd, gelooid en uitge-

spannen, opdat zij met andere soortgelijke vellen, waai-op eveneens

grenzen der geïsoleerde dermatomen geteekend staan, zal kminen

wdi'den vergeleken.

^Vij doen dit als volgt. Wij trekken op de huid \an hef cadaver

de ventrale rouip-uiiddellijn en noteeren daarop een punt (' op liet

steruuui, tusschen de aanliechting der 2'' en 3'- rib gelegen.

:i7»
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A ,111 (lil {Miiil uit. wiM'ill iiii n|) (Ie vf'iilralc zijilc i1(m- niiixiniaal

lii'aliilnci'i'nli' naar ini^ i(i('ü'i'l\<'i'nlc xoin'iiuol een lijn in de liMi^lc-ns

aanseteekeinl, dir ddor de plica culiili craniaal \aii ili'u cpicdiidv lus

inetliiilis Ihiiiuti midden door de i'ar|ial(' ziiol, naar ln'i niiddcn tU^r

zool van den denk'ii xiuiicr luo|il.

Dit l)iMdc"i-/,ijds \('rriclil. Iio^inl iicl al'slrdninii i\r\- huid.

Eorsl woivll een cirkcIsiuMlc licLiinncml ImviMi den tlcrilcn lial>-

wiTxcl riindnin den lial> londi-cclil m|i de liiiLilc-as van lid ilici'

Remaak I.

Ten Iwi'L'dr \\(irdi ucii (k'r,i;x'lijke cirkelbiiedc oNcr den 17''''" \ver\cl

i-iindoin den nim|i aangelegd.

1"en derde wdrden de/A' Iwee eii'kclsncdcn door een linidsneilc in

de xcnlrali' niiil(i(dlijn xereenigd.

Ten \ icrdc worden ok'cranon en e|iieon(l\ Ins linineri nieilialis o|i

de huid inel sprekende kleur ncniarkeeril.

Ten vijfde woi-dl langs de \cntrale lijn o|i de exireniiteit een siuMle

geniaaki, lol door de /.ooi \an den <lerdeii \ iimci'. 1 >e naar (len diiini

gekeerde lieH'l dier /ooi wordl afgepeld, hel /\\ein\lies tnsselieii den

3'-" en den 'i'" \ in^er Inssi-lieii zoolkanl en riiL;kanl gespleten, vooi-ls

de /ooi \an <leii 2'''""
\ iiiii'er afiie[ield. liet /wcnnlies tnsselien dfw

'2'-" \inger en diiini doorsneden, en de /ooi \aii den diiiiii losgemaakt.

Dan ueseluedl liel/elfde mei dr' /ooien en de /w ein\lie/en aan de

nlnaire vingers. I']indelijk [iraepareerl men ile linid \ an den rnii' (k'v

\'ingers los, kiiipl lienrl \(ior lieiirl de eindplialan^eii van eiken \iiiger

door, /oodal de nauds aan de riiulinid iilijveii /illeii. Zijn de heiik^

liiiiideii dus all;('peld. dan \ dl men hel dier.

Hel aldus \('rkrei;en hnidslnk. waarop de grenslijnen zijn af;i;('lce-

kend. Wordl niliiespreid. gelooid en uedroogd. |)aii wurdeii de ge-

\oello(r/e \ lekken nii'l olie\ erf wil l;c\('I'\\(I en nexcrnisl, en onder

eonirole der licniaakle [iholo's is hel hnidslnk mei andere soortgelijken

vergelijki)aai-.

Men leest /nik een \i'l aldus (fit;-. I, 5. hijw): .LI' is <le cipilah^

grenslijn (de halscirkelsnedei. /l/l' de c-iiidale :de rompeirkelsnede).

lli'l piiiil (' k(mit naliiniTijk 4 maal als (
'.
(". ('". ("" op de ürens-

li.jii MMH'. ^'".i en ("' .\' /ijii link.-^ en reelits, de \ enirale halsiiii<ldel-

lijnen. ('/', i'ii ("/'> de \ enirale Imikniiddellijnen. T^ >/•,'/>> lieanlw()or< Il

aan de lijn op de exlremileil uelrokkeii. en de huid der vinncrs ligl.

geteld \x\\\ de craniale naar de eamlale zijde, aldus : de halve /ooi

van den 3"'" vinucr. de /ooi van den 2''" x'inger, die van ileiidiiim.de

rug- (na.u'el) zijde van ilnim. 2''"
,
3"", 4'-" en .~v-" viimer. de /ooi \aii

den ö"" en 4*^" vin.uer en de halve zool \aii den i!" v inucr. 'I'vvee
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wilte vlekjes niarkeereji de \)\aa\^ \aii lid olecraiioii eii \:ui ileii

epicdiidyliis liiiiiieri niedialis.

Hft Ipli^ dermatoom.

Op 8 Oct. 1902, wordt bii een stevigen keeshond, gemerkt hond VI, door

een huidsnede links van de middellijn (om de rechter dorsale halszeninv-

takken te sparen), de wervelkolom van den 4d"' -liAvu processus spinosus

blootgelegd en de bogen van den 6fleii_i4rlen wervel geopend. De autopsie

up 8 October bevestigt dat daarna, reclü» doorsneden zijn de 7'', 8»', Qc, 10'-,

12>", 18'-' en 14' wortelparen en dat links de 11'' wortel is doorsneden.

Reproducties op verkleinde schaal (flg. Ii der omtrekken van de photo's

en van het vel, beelden de resultaten af van de op 5, 6 en 7 October ver-

lichte bepaling der gevoeligheid voor maximale prikkels. Op de rechterheXR

van het lichaam bevindt zich een voelende zone, die begrensd wordt craniaal

door een in haar ventrale afdeeling, caudaal door een in haar laterale

afdeeling onderbroken, gevoelloozen band (zie tig. I, 1 en 2 en de rechterziide

van 5).

il. Het dorsale stuk der craniale gevoellooze zone wordt craniaalwaarts

begrensd door een grenslijn, die bii "^en 7den wervel loodrecht de dorsale

middelliin verlaat, na 10 cM. de spina scapulae 8 cM. beneden het acromion

bereikt, dan zich eerst craniaalwaarts, daarna weer caudaalwaarts wendt,

om op den bovenarm in de richting van den epicondulus humeri lateralls

voort te loopen (bii uitgestrekte poot) (zie tig. I, 1). Op ongeveer 5 cM., vooi'-

dat zij deze bereikt, begeeft zij zich, langzaam caudaalwaarts strevend in de

richting van den epicondylus humeri niedialis, die zij evenmin bereikt (zie

fig. I, 2). Dan loopt zij naar de ventrale middellijn, die zii tot op 6 cM. nadert,

tot diep in den oksel door en buigt zich altijd caudaalwaarts wijkend in de

caudale grenslijn van het gevoellooze dorsale stuk. Deze caudale grenslijn,

evenwijdig aan de plica axillaris posterior naar het olecranon gericht (zie

fig. I, 2), maakt alvorens dit te bereiken een hoek van 90° met zich zelf,

loopt caudaalwaarts. bereikt de dorsale zijde van den bovenarm, slaat weer
rechthoekig om, en loopt behoudens een caudaalwaarts gerichte uitbociiting,

recht door naar de dorsale middellijn, die bij den t''i''" wervel bereikt wordt

(zie fig. I, 1 en 5).

II. Het ventrale stuk van de craniale gevoellooze zone, is als een drie-

hoekig veld, '-) cM. beneden het manubrium stei'ni, tegen de deide rib l)egin-

nend te vinden.

c. Het dorsale stuk der caudale gevoellooze zone heeft den vorm van

een suikerbrood (zie fig. 1, 1 en 5). De craniale grenslijn ontspringt tus-

schen den lOtU-n — lltlen wervel, de caudale bij den 18'ii'" wervel tegen de

dorsale niiddellijn (fig. 1, 1 en '>).

il. Het ventrale stuk der caudale zone heeft den vorm van een recht-

hoekigen driehoek, wier hypothenusa is gelegen langs de plica axillaris

posterior en die een uitbochting daarheen maakt (zie flg. I, 2, 1 en 5).

Links worden twee gevoellooze vlekken gevonden. De eene, tegenover het

voelende buikstuk der rechterzijde, is elliptiscli en dringt schuin n:iar den

oksel toe (zie lig. 1, 2 en 8). De andere, ook elliiitisch, met een lengteas
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bijna loodrecht op die van de eerstgenoemde, welke met de plica axillaris

posterior samenvalt (zie fig. 1 3, 4 en 5 links).

Fis. I. 11» wortel.

Hond YI. Il'' wortel rechts geïsoleerd door

doorsnijding van de 7^, 8», 9^, 10% 12e, 13e en 14'-'

wortels, links doorsneden.

Het 10<ie dermatoom.

Op 19 September 1902 worden bij een stevigen jongen reu, gemerkt hond IV,

door een soortgelijke operatie als bij den vorigen hond, de 6-', 7«, 8'^, 9'^', He,

12>' en 13'^ wortelparen rechts doorsneden. Links wordt het lO^ doorsneden.

De autopsie op 24 September bevestigt, dat dit is geschied. De reproductie

van het op 22 September gevondene vindt men in fig. II.

Hechts vindt men een voelende onderbroken zone, tusschen twee gevoel-

looze zones gevat.

a. De craniale gevoellooze band wordt craniaal door een lijn begrensd,

welke de dorsale middellijn bij den 6J<^n wervel verlaat (zie flg. II, 1), in de

richting van het acromion loopt, en, daarvoor en voor het caput humerl

uitwijkend, zich naar de ventrale middellijn wendt^ Zij nadert deze tot

l-'j C.M. (zie fig. II, 2), loopt 4 c.M. daaraan evenwijdig candaalwaarts, verlaat

haar bij de 3e rib weder, begrenst craniaal de voelende ventrale driehoek
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van het 10'ic dermatoom en is dus zelf caudale grenslijn van de cranlale

gevoellooze zone geworden. Als zoodanig loopt zij tot 8 c.M. van de ventrale

middellijn af, keert, den voelenden driehoek caudaal omschrijvend, als

craniale grenslijn van de caudale (onderbroken) gevoellooze zone naar de

buikmiddellijn terug, nadert haar tot op 1 c.M., slaat zich weder caudaal-

waarts om en vergezelt haar gedurende 3 c.M. Dan richt zij zich, loodrecht

de ventrale middellijn verlatend, langs de plica axillaris posterior naar den

bovenarm craniaalwaarts en wendt zich in scherpen bocht naar den epicon-

dylus medialis. Tusschen olecranon en epicondylus doorloopend, omkruist zii

het eerstgenoemde (zie fig. Il, 2 en 4), wendt zich op de dorsale zijde van

den poot naar den epicondylus lateralis, en keert zich rechthoekig ombuigend,

als caudale grenslijn der voorste gevoellooze zone, na een caudale uitbochting

gemaakt te hebben aan de spina scapulae (3 c.M. van het acromion) tusschen
8stcn en Qden wetvel aan de dorsale middellijn terug.

De caudale gevoellooze band is onderbroken. Het dorsale stuk is een drie-

hoek, waarvan de basis tusschen den 9den en lOden wervel begint en boven

den ISden eindigt (zie fig. II 1).

Fig. II. IQe wortel.

Hond IV. 10" wortel rechts geïsoleerd door doorsnijding

van de 6'', 1^\ S<", 9^, lie, 12o en 13" wortels,

links doorsneden.
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Liiilis viiidi nicii IwiH' t,'('Viielli)0/,t! vlekken. Kv\i, rllipsvoiinig, tegciiciver

liet voelende stuk a;ui de ventralc middellijn (zie lig. 11, 2 en 4). Een

tweede, eveneens ellipsvorniig, niet haar lengte-as l(ii>dreeht op deze, binnen

welke olecranon en epicondyhis liumeri zijn ge'esren.

flel. Qdc dermitloom.

Op 5 Dec. 1902, worcien bij een stevigen grijzen keeshond gemerkt hond IX,

door een soortgelijke operatie als straks is genoemd, rechte de 5'', 6i', 7'', Si;,

10e, i]c, 12'', 18'' w-ortelparen doorsneden. Links is het !Vl'' doorsneden. De

autopsie op 9 December bevestigt, dat het voorgenomene is verricht. Op h

September 1902 wordt bij een stevige bruine teef, gemerkt hond I, icrhtH

de S" en 9^^, //(//,-s- de 9ilo wortel doorsneden. Onk dit is dooi- de autopsie

gecontroleerd.

Reproductie op verkleinde schaal van de photd's on van het op éi'n vel

samengevoegde resultaat der twee e.xperimenten voor zoover zijhet9'i'' der-

matoom raken, geeft fig. 111 (fig. 1, fig. 2, en fig. 5 rechts van hond IX, lig. 3,

flg. 4 en fig. 5 links van Imnd 1).

Fig. lil 9^' wortel

lliiiiil 1,\. ',) wortel rechts geïsnleerd dooi- dddrsiiijiliiiiJ

van do .">', O'', 7'', S'', 10', II', \±' en 1
:!

' wortels,

links doorsneden.
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Rechts (hond IX) wordt de vuelfude zont- oinslolen door een groeten gevoel-

loozen band, die zich aan den rug van den 4'1l'u tot den 12'l"' wervel uit-

breidt, aan den buik van 5 cM. beneden het manubrium sterni tot aan het

midden van den hals doorloopt. Haar caudale grenslijn wendt zich in een

naar voren convexen boog eerst de punt van het schouderblad kruisend,

dan de plica axillaris posterior volgend, naar de buiklrjn.

De beschrijving van de grenslijn der voelende zone kan men op den m.

triceps beginnen (zie fig. III, 2). Zij wendt zich van daar op de ventrale zijde

der extremiteit naar den sulcus bicipitalis medialis tot aan hel begin van

den oksel, slaat dan terug, loopt caudaal van den epicondylus medialis humeri,

overschrijdt op den voorpoot het dik der buigspieren en bereikt langs den

ulnairen zoolrand, den rug der hand tusschen 2'''" en S^''" vinger. Dan loopt

zij tusschen zool en rug der vingers terug, (de zooien van den 8<l''" en 4'lf"

vinger voelen wel, de ruggen niet), gaat tusschen 4<l<^'i en ödc" vinger op den

handrug, stijgt recht omhoog over de strekspieren van hand en vingers,

tusschen olecranon en epicondylus humeri lateralis, naar den tricepspees,

dien zij kruist. Op den buik van den m. triceps ontmoet zij dan haar begin-

punt (zie fig. III, 1).

Fig. IV. 8i' en wortel.

iJlj^

Hond VIII. Dl' 7'' (Ml S' wortel roclil.s 2:oïsoleerd

düor (loorsiiijdinir \:\n -I, ö, li, !), lU, 11, 12, 13,

Links is 8 doorsueden.
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Luiks (hond I) vindt men twee gevoellooze vlekken. Een heer klein vlekje

tegen de ventrale middellijn ter hoogte van de aanhechting der 2d« rib. De

andere, elliptisch, met de lengte-as in die der voorpoot wordt begrensd door

een lijn, welke begonnen hoog in den oksel, in de richting van het olecranon

loopt, en dit vrijlatend, oversteekt op de dorsale vlakte der extremiteit. Zij

loopt over de pezen der strekspieren van de hand en vingers tot 1 c.M. vóór

de voorzooi, keert dan op de ventrale vlakte terug, kruist er de buigspieren,

en craniaal van den epicondylus humeri medialis de plica cubiti overschrijdend,

wendt zij zich over den m. biceps. Deze spier kruisend bereikt zij caudaal

afwijkend haar begin hoog in den oksel.

Hei 8«'« + /iei 7''« dermatoom.

Op 10 October 1902 worden bij een kleine zwarte teef, gemerkt hond VIII,

rechts doorsneden de 4c, ö*", 6-?, 9^, lOe, 11e en 12e wortelparen. Links wordt

het achtste paar doorsneden. De sectie op 13 October verifieert het. De

reproductie van het gevondene is in fig. IV. Rechts is een voelende zone,

gevat in een grooten doorloopenden gevoelloozen band, die aan den rug

van den 3den tot den IS''™ wervel gaat. Aan den buik staat hij van 5 c.M.

boven 't manubrium tot 8 c.M. daar beneden. Ongeveer tusschen 2de en

3tle rib overschrijdt zijn ventrale grenslijn de ventrale middellijn naar li7iks.

De grenslijn der voelende zone begint 1 c.M. caudaul van 't acromion, loopt

rechtstreeks naar den epicondyclus humeri lateralis, en met de ulna mede

tot aan de voorzooi (zie fig. IV, 1 en 3) wendt zich dan plotseling om,

streeft naar de ventrale vlakte der extremiteit, die zij halverwege den voor-

poot bereikt, kruist haar schuin door den elleboog, bereikt opnieuw de dorsale

zijde op den bovenarm, en zoekt beneden het acromion haar beginpunt op.

Links is, behoudens een klein gevoelloos buikvlekje geen gevoelloosheid

op den poot te vinden.

Het 9e _j_ Jiet 10" dermatoom.

Op 22 Sept. 1902 wordt bij een donkere reu, gemerkt hond V, doorsneden,

rechts het 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 11e, 12e, 13e en 14e wortelpaar. Links wordt het

IQe doorsneden. De autopsie op 28 September daaraan volgend, verifieert het

verrichte. De reproductie der resultaten geeft fig. V.

Rechts omvatten twee gevoellooze banden een gevoelig veld. De craniale

begrenzing van den cranialen band loopt van den 3'Jen wervel naar de ven-

trale middellijn 4 cM. boven het sternum.. De caudale grenslijn van den

caudalen band loopt van den ISden wervel bijna loodrecht op de lengte-as

van het dier naar de ventrale middellijn.

De craniale grenslijn der voelende zone verlaat de dorsale middellijn bij

den Ssten wervel, loopt recht naar den epicondylus lateralis humeri, de spina

scapulae 3 cM. beneden het acromion kruisend, volgt op. de dorsale vlakte

van den benedenarm de gleuf tusschen radius en ulna en gaat over den meta-

carpus van den pink heen, tusschen dezen en den 4den vinger naar de zool.

Dan kruist zij de zool in craniale richting, zoodanig dat de vingerzolen

behalve de 4''e en S^e ongevoelig zijn, omschrijft de carpale zool en kruist

wederom den voet naar de radiale zijde, loopt weder omhoog eerst in de

richting van den epicondylus humeri medialis, buigt dan in de richting der

plica axillaris ventralia, die zij bijna bereikt, af, en bereikt, loodrecht op de

ventrale middellijn gericht, deze ter hoogte van de tweede rib.
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De caudale grenslijn verlaat den rug bij den lO^en wervel en loopt lood-

rectit op de lengte-as, kruist de spina scapulae en loopt evenwijdig aan de

plica axillaris craniaalwaarts tot vlak bij de craniale grens. Tusschen beide

blijft een zeer smalle voelende zone. Dan buigt zij caudaahvaarts en bereikt

de ventrale middellijn bij de derde rib.

Lütks zijn twee gevoellooze vlekken. Een, tegenover de 2d'-' en 3<^e rib

aan de ventrale middellijn. Een elliptisch, bijna geheel gelijk als die bij

hond IV.

Fi-. V. 9<' en lO"^ wortel.

"-^^

Hond V. 9'-' en IQ" wortel geïsoleerd door door-

snijding 7-echts van 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13,

14, li7tks is 10 doorsneden.

Het 9« + f>^f 6c dermatoom.

Bij een hond, gemerkt hond XII, worden op 2 April 1903, de 4^, Se, 7e, 8«,

10=, 11e, 12e wortelparen doorsneden. De op 8 April verrichte autopsie bevestigt,

dat dit is geschied. De leproductie der resultaten vindt men in fig. VI.

Rechts begint bij den Sc'en wervel een craniale grenslijn voor een gevoel-

loozen band, die eerst loodrecht op de dorsale middellijn plotseling craniaal-

waarts afwijkt (zie fig. VI, 1 en 3) en op 4 c.M. boven het manubrium de

ventrale lijn nadert. Zij buigt zich dan evenwijdig aan deze af, tot voorbij

het manubrium, stygt dan steil omhoog in de richting van den epicon-

dylus humerus medialis en buigt terug om caudaahvaarts onder de 2e rib

het borstbeen weder te bereiken. (Het vel is hier niet geheel in overeen-
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Fig. VI. 6'' on 9>- woilcl.

lliiiiil XII. 6'' i'ii 9'' woitfl gcïsüifi'i-il doDi (loiji-

snijilinu vnii i, ."). 7. 8, 10. 11 nn \'2.

stemminiï niet de photo -2, daar deze op 5 April genomen is. Op 7 April

was een smalle band gekomen verbindende de brug tussclien voelenden l)iiik-

driehoek en de voelende strook op de extremiteit). De Ujn loopt dan langs

het slerniim naar beneden, tot voorbij de 4'! rib, wendt zich weer omhoog
en craniaal gebogen eindigt zij ongeveer tegen het einde der spina scapulae

in een punt. Een caudaal ongevoelig dorsaal stuk is er niet.

Ter hoogte van de scapula punt, buigt zich de lijn terug op de ddrsale

vlakte van den bovenarm, recht in de richting van het olecranon, 2 c.M.

daarvoor slaat zij op de ventrale vlakte van den bovenarm om en loopt, die

vlakte kruisend naar den buik terug. Een smalle zone ("op het vel gaat zij

dan in de caudale grenslijn van den voelenden buik-driehoek over) scheidt haar

van den voelenden buik-driehoek. Boven dezen keert zij dorsaalwaarts om en

stevent, als zij op het midden van den bovenarm de dorsale vlakte weder

bereikt, dan recht op den rug aan. welken zij hij den 6'i'" wervel bereikt.

Bovendien is er een gevoelJooze plek op het onderbeen.

Deze begint even «mder den epifondylus luimeri lateralis, kiuist de rug-

zijde der voorpoot in de lengte, ook de hand en gaat langs de ulnaire zijde
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van den pink over op de zool, kruist langs de vingerzolen die ongevoelig

zijn en gaat voor de zool van den 4<i™ vinger rechtluiekig omgebogen, recht

omhoog naar de epicondylus lateralis toe.

Deze ex[)ennieüteH laten eeiiiuv ,i;e\(jli;treklviii_nen toe.

I". De aan de extremiteit (•an<laal jïrenzeiidc (lermalomen lH'|)aal-

(lelijk liet 10''' en I
!'•< worden met hun caudale gedeelten ()\er de

lager gelegene heen gedrongen.

Reeds vroeger merkten Avij op, (hit craniaal van het iö''^' dermatoom,

(h)orsnijding \'an minstens drie naast elkander gelegen wortels noodig

is, om gevoellooze rugvlekken Ie \indcn. Eerst dooi'snijding van 4

wortels roept daar een doorioopenden gevoelloozeii band in liet leven.

Dit wijkt at' \an het aan (\qm romp gevondene, waar. xnor hetzelfde

doel, de doorsnijding van twee, resp. van drie wortels, voldoende is.

Dit feit wordt hier bevestigd. De doorsiiijding \an den 12''^",

lo'^™ en 14'''" wortel (lig. I) of van den iP'''", 12 ''^" en lo^'^'" woi tel

(tig. Il), \eroorzaakl gevoellooze Mig\ lekken en buikvlekken, '^ccw

continue banden, die van den lO'''^^". li'''" en 12^'''» (tig. V!) zelfs

geen riig\lek meei', ofsehoon het 10''', 11'''' en 12'^'^^ dermatoom ied<M'

een isoleerbaar ruiislid< bezitten.

De beteekenis \an dit feil is duidelijk. De in candale richting uil-

groeiende extremiteit, dringt de caudali^ greJizen \aii hel 10''' en

11''" dermatooni candaalwaurts. In hel laterale gedeelte (j\'ersrhrijdl

het !()'' het I4^'«. Iiel 11''^' het ITy''' dermaloom. De rugstukken van

het 10''''. !!''' en 12''*' dei'maloom ligueii zoo dielil bijeen of opeen,

dat de ongedeerde b'-'', '.l'i'' ej: Ki''' Ie zanieii in staal zijn hel gevoel

langs den riiu- op zich Ie nemen. De venirale stukken worden ter

hoogte van de Iwci'de i-ib leiicn hel >lerniim aan op elkaar gcdronucn.

2". De opeenui'di'ongen \enlrale en dorsale stukken w oi'den hoe

langer, hoe kleiiier e]i onbeteekeneudei-. Slechts de lalerale slid^keu

schuiven op de extrenuleil.

Hij de isoleering van hel 11'''^' dermaloom lig. 1, ."> blijkt, dal de

craniale afdeeling \au \\r[ ialei-aie sink niludrokken wordt op de

extrennleit. Tegelijkertijd \er|)laatsl zich zijn ci-anio-caudale as. die. op

den romp evenwijdig aan die <ler \-enlrale en dtu-sale slukken. er hier

een scliei-|ien, res|). sUnnpen hoek mee maakt. (*p de grens tussclien

hel lalerale en hel wiilraie sluk heefi een lamelijk die|H' inkei-\ing

van hel dermaloom . plaais.

lüj de isoleering \an hel |(t<i' dei-inatoom ilig. 11. 4 is de nilrek-

k'u\u: \an hel ei-aniale lalerale >lnk nog slerker, hel richlinüsverschil

lusschen de cranio-caudale assen \,ni ile laleiale en scnliale ^lukken

zoo grool. dal zij reeds bijna loodrechl op elkander slaan. |)einkei-
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\iiiy is hier /.od dic^p, ilat hol lalci'ak' \iui liel vt'iilraic sliik at'ge-

scheunl, en het dermatooiii in tweeën gesplitst schijnt. Seliijiit, want

dit isolatie-product van het lO''-' (lei'inatoom is vermoedelijk een

earioalunr. Immers wordt het met hel O'''' (fig. V) of met liet fi"^''

gezamenlijk geïsoleerd (tig. VI, 3) dan verbindt een smalle voelende

zone de ventralc met ile laterale vlek.

Dit staat echter vast. Alleen het laterale stuk, niet het ventrale

sink van het lO^": dermatoom gaat op de extremiteit.

Iets dergelijks vindt met de dor.sale stukken van het lO''*^ en 11''''

dermatoom plaats. Ook hier een inkerving maai- een minder diepe

op de grens van de laterale stukken aan hun cranialcn kanl.

Maar er is een groot verschil liisschen de ventrale en de dorsale

inkervingen. De waaiervormige uitspreiding der verplaatste cranio-

caudale assen der laterale stukken, maakt het noodzakelijk, dat er

aan den ventralen kant, tusschen twee assen naast de inkcrx ing een

huidveld op het caudale deel der extremiteit overblijft, dat slechts

door één dermatoom \oorzien wordt. Dit is naast de dorsale inker-

ving het geval niet.

Dit blijkt als de 11'''-' of lO'''-' wortel doorsneden worden. Er ont-

staan steeds twee gevoellooze vlekken, een kleine buikvlek, ons aan

den romp veel grooter bekend en een vlek op de caudale afdeeling

der extremiteit, waar de laterale stukken \an het 12'''-' en 10''^ het

11'''^ dermatoom, of van het 11'''= en 9'''= het 10'''- niet meer bedek-

ken (zie fig. I en II linker afdeeling).

Ook de doorsnijding van den 9'''"" \A'ortel (zie fig. III links) geeft

die twee \iekken, die van den S-^'"-'" geeft geen laterale gcvoelh)cr/,e

vlek meer, hoogstens een zeer klein buikvlekje.

De isolatie van hel i^K''^ dermatoom (zie fig 111 reclils), leert, dat

hierop de uitrekking zeer sterk heeft ingewerkt. Noch aan den buik.

noch aan den rug hangt het meer met de romp-middellijnen te zamcn,

|)niitvormige iiilioopers toonen slechts de richting van dien samenhang

aan. Maar dit bewijsl niet, dat dit voelende veld het gelieele derma-

toom is. Slechts het laterale stuk is daar geïsoleerd. Dor-sale en ven-

trale stukken zijn onbeteekende kleine stukjes geworden met minimale,

snel onder den drempel vallende gevoelswaarde. Isolatie \'an het 9'''^

.samen met het 10'''= dermatoom (zie fig. Y) doef echter een zeer

groot rugstuk ontstaan, en de doorsnijding \an den 9'' " wortel geeft

nog altijd een zeer klein buikvlekje.

Waarschijnlijker is het dus. dat evenals hel 10''^^ ook het 9'''' der-

matoom alleen het laterale stuk op de caudale helft der extremiteit

zendt, terwijl hel nog een zeer klein buikvlekje (door doorsnijding

aantoonbaar) misschien zelfs nog een onbeteekenend rug vlekje (door
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isolatie met een dei" Duastliggeiule, hel JO'''^' of het 6''*^ te viiulcn)

bezit, da» dat het in zijn geheel op de extremiteit gaat.

Maar ook de T*^*^ en 8''"= dermatomen, die het ruggestuk geheel

hebben verloren (zie fig. IV rechts) zenden er alleen hun laterale

stukken heen. Zelfs is als aan de eene zijde de buik geheel gevoel-

loos is gemaakt, doorsnijding van den 8^'"=" wortel der andere zijde

in staat een kleine uitbochtiiig over de ventrale middellijn heen te

weeg te brengen. Maar het T^'"^ en 8*"^ bedekken elkander volkomen.

Een laterale gevoellooze zone op de hand wordt bij doorsnijding van

den 8*"^" niet waargenomen.

Kortom, alleen de laterale stukken der dermatomen beheerschen

de iunervatie der extremiteit. Ventrale en dorsale stukken worden

geleidelijk kleiner en gaan ten slotte (voor het 7^"^ en 8'"') geheel

of nagenoeg geheel te niet.

Het is dus op eenvoudige wijze te overzien hoe de extremiteit zich

van de laterale stukken van de dermatomen voorziet. Een in caudale

ricliting uitgroeiende kegel der extremiteit, een laterale vorming, vindt

de dicht opeengelegen laterale stukken (minstens 4) der dermatomen
voor zich en drijft ze voor zicli uit. Zij stulpt het 7" en 8*''^' voor

zich uit, die op den to^) blijven gelegen, voor het grootste deel

elkander bedekkend (vergelijk fig. III en tig. VI). Dit kan echter

niet zonder groote rekking van het 9^« vooral, en van het 6*'" in

luiudere mate. Als eerste schutbladen eener opengebroken knop,

aan ^^•ier top het 7"^'' en 8'"^ zijn gelegen, blijft dus het 9'^'= caudaal,

het 6'^'-' craniaal gelegen (zie fig. VI rechtsj. Als basale schut-

bladen i)iijven caudaal het 10'^« en craniaal het 5'''-' dermatoom aan
dien knop staan.

De geiieel andere in\-loed. die de craniale dermatomen door de
caudaal uitgroeiende extremiteit ondergaan, zal afzonderlijk worden
besproken, maar de laterale stukken alleen gaan op de extremiteit.

Noch Shkrrington's \oorstelling die de <k'rmatomen in hun geheel

op de extremiteiten laat gaan, noch de o. i. gelukkigere van Holk,

die hiiu latero-veuti-ale stukken (de 7''^' en 8'''' in hun geheel) rondom
een aflijn, als de schakels van een keten laat rondscliuiven, bevre-

digen ons volkomen, al zijn onze grondgedachten ook dezelfde en

aan hen ontleend.

Voorloopig aan een mechanisch(> \oors(elling vasthoudend, zien

wij in de rang,scliikking der dermatomen op de c.Mremiteit, het

gevolg van de uitrekking (\ey laterale stukken, door een op het

uiidilcii \:ni hel 7'!'' en S-'>' aangrijpende, van liininMi naar bniicn,

in caudale i-ichling werkende rekking. Hei schijnt ons niet oumo-
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ji'elijk. (lat de aiialdiiiic ddin- al nf iiii'l-\crdi'diü-inü eeiici- iHniinldnie

tiissclicii de linidlaklvcii der lalcrali' lakkni der iulci-cosialc /.ciiiiwcii

011 die der /.ciiuwx-ii di'i' ariin Icriil, oii/.c \(uii'slclliiin' lit'xeslii;! ol'

oiilkcut.

Sclieikunde. Hi' lieer l<'i; wninioNT hiedl xoor de lloekerij dvv

Akadeiiiie aan de dissertalie \aii den Heer 1*'. M. .1 akcki;,

getiteld : ../\r/s/ii//iii/r<i/lsr/if c/i iiinlicitldti (' sijinnictrif viiii jihidl-

simis-isomi'ri' ln'iinihU-nniU'ii" en duet deze aanliiedinu' \iin

een kdi'te toelielitiiiL; \er,iie/,eld U'aaii.

Xadal in 'l lieuin der xuiii'.uaande eenw .MiTsciiKK'i.icii de isumurpliie

had nnidekt en I, mkkn'I' eeiiige Jaren later op /.ek'ere x'oriii-aiialogieën

liij ariiinali^elie snli^titnlie-prodnclen had gewezen sdigileii in ISTO

de nieeslerlijke (nider/.oekiiigen \an (ii;(iTii over de iii(n'phntr()[iie.

l it dit alles kon men reeds \-erni(iedeii dal, e\eiiaLs alle elicnüselie

en pli\ siselio eigenschappen der organiselie verbindingen niet alleen

\an de saineiislelliiig maar ook \an de chemisehe sirneinnr, in den

rniinsten /.in, at'hangeji, dit ook I L;c'\al zon zijn xoin- de'ii kristal-

vorin. Dat echter de lietreki<ing (iisscheii \orni en stnuMnnr niet zeer

ccn\dndig kan zijn en alleen hij zeer namvkenrig onderzoek \aii

doelmatig gekozen serieën van olijecteii kans heeft ontdekt te \\ orden,

is door den lieer .I\isoi;i! ingezien en iiij recht\'aartligt de kenze der

zes isomere triliroomtolnolen \our zijn onderzoek, door linn huug

niolecnnlgewicht, dooi' het grriiige vcrscliil in chemische eigenschappen,

zoodal hoofdzakelijk ailem de rehitiexc plaats der atoomgroepeii in

het inoleenid een verschil te\\e(.'glirengl- en doordal hel aantal iso-

mereii niet te klein is.

De lieer .1 \K(;i;i; heeft deze stollen, die slechts als tijiie naaldjes

bekend waren, in meetbaren \ oi-m gebracht, en bij nanwkenrige

bepaliiiL; daarxan bleek dat er \ ier lol hi't monokline systeem

behooreii, eén tot het rhombische en een tol het tetragonale. De

t^vee laatste zijn die met den \icinalen stand der drie brooinatomen.

\ aii de \ier eerstgenoemde zijn er twee die eeiie aan identiteit

Lirenzende i>omorpliie \crlooiien i'ii meni^krislallen in alle \-erhoiulingen

kniinen vormen.

De diclitlieiil \an di' \ier immokliiie \t'r>cliilt onderUng niet \eel,

die \an het rlionibische isomeer eclit(>r is kleiner en nog gei'inger

is die van het tetragonah', zoodal mei hooger svmmeirie \aii den

vorm geringer dichtheid gepaaril gaal.

Hij bepaalde \()orls de \ijftieii mogelijke smeltlijnen der binaire
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nieiip,'sels \an ilc zi's isoiucrcii oii kicet;' nnk ilaarlnj Iiikil;^! iiicrk-

\\'aar<li^(' i'osiiltalcii. op enkele \vaai-\aii reeds lUtov den Ilccr \ an

Laak, in eene ine(k'd(M>lini;' ()|)i;en(nnen in lii'l xdoruaande /.illinus-

verslat;'. is uewe/.cn.

l'it de aan idenliteit i;ren/,ende is(nnui-|ilnc dei- Iwee nnnuikline

\ei'l)indiiiu'en niaii' nu^n \\'el lieslnilen hil eene urooUMixereenkouist in

sti-netunr Iniinier elieniiselie niolecuien, ofschoon deze, zohcUm' meer,

niet in onze cheniiselie forninles wordl nili^edi'nkt: zij zijn n.1. de ver-

l)indinfien 1.2.:^. 5. en J 2. 4. (5. ais ('H., op 1 staat. Deze o\ ereen-

koinsl l<onit eeliler Ie voorseliijn als men de analogie, in zekeren

zin, tnsselien de iiroep ('H., en een Br-atooni, die in tal van sevallen

fieeojistateertl is en tot eene o\ereenkonisl in rninitelijken zin, in

nil,2ein'eidlieid als men wil. teriiji'jieliraeht wordl, in "l oou' liondl.

Eene overeenk(niisi, waarop door (iiioTii reeds in l<S7(t werd fie we-

zen en die sedert door vele rliemici is waargenomen h.w in iicxallen

van zooiicnaamde sterisclie liindernis.

De door den Heer Jaegkk ,ii,'evün(len betrekkinucn Inssriien ehemisclie

en krislallo,i:rapliiselie symmelrie hebben een .-lanlal \ raLicn doen

onlslaan aan wier oplossiim- hij nii hezi,ii' is, b.w ofde i.sumor|)hie der

twee monokline li'ibroonnolnolen bij siibstitntie \aii de o\erige //-alomen

<loor zwak morphotropisehe .yroepen, zooals XO,, behonden biijt'l.

llii'ronilreiU deelile hij nnj onlanjis mede da! beiden een dinilro-

derixaat leveren met xerscliillend snieltpmil, en dal niel alleen de

isomorphie volkomen behonden blijft maar zelfs de tvpisehe twee-

lint;-^\'ornnn,U' \ii\\ hel eene bij be|iaalde o|ilosnu(ldelen op pi'ecies

dezelfde wijze plaals heefl als bij hel andere, zoodal men meent

dezelfde slolfeii xooi- zieh Ie hebben.

Sterrenkunde. De heer K. I"". \w nr. S,\NnK üvKmi.iziA biedi

aan ; .J_hi(lcf'.(<rl: oniliuiil i/c i'iiiihn di'r n/'idiis/ii r'r/s run

IIansen — Nkwcomü /// lil' i<ijY/i iHlITi -J!)02." 2" .Mededeelini;-.

2' (iedeelle.

!''. lüj liel \ (lorafgaande was niel in aainnerkini: ;ienonien de

eoi'reetie welke de naar II\n>1',n aangenomen waarde \oor de hellinu'

der ecdijitiea nou' kan belioexen. I*]\enmin was aehl ucshmen op met

d(> decdinalie zehe a i'rloopeiide l'onlen in de uebrnikle iiilk(unsten

del' deeliiialiew aaniemimieii.

ilel iaalsH' zou een speciaal onderzoek dier w aariieminu'en <i'e-

\drderd liebbeii. dal niel in mijne bedoeliiiL; kon liiiizen, en omtrent

hel eersie piiiii scheen mij Ie weiiiiu' Zekerheid Ie besliijin. Wel geeft

38
Verslagen dci AiUcdiiii: Naliiurk. L)L Xü. A". 1'J015 4.
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i|r il(i(ii' Xi;\MnMn h'ji >l(iilc aaii,U('iiiiiiicii ('cliiilictal-lM'lliiiL; ' ) xdin-ilc

Iwfcdc ln'lfi (Ier Ut''*' ctMiw waarden dii' (l".2 Idl (l".."5 ^rdnlci- /ijii

dan die \(ilji'(_'M> I1\ns1'',n, ducli de waarde die Inj dii'eel ml ile /.mis-

w aariieiiniiLien alleen alleidde ' knml jni-l \niii- dallijiK ak naL;en(ie,n'

mei 1 1 \.N>I.N M\ i'i'een.

Alen lieel'l nl. :

1860 IIMIO

23°27' 2;3°27'

Ha.nsk.n 2(5". 74 H"m
Nkwcomh 27 .00 H .2H

Nkwcomh Zonsw . 21) .Ml 7 .it7

lnln>->elien doel eene na<lere ( j\crw euinu' /nai dal liel er mei /.on

/eei- (lp aan knml de aliMiluul meesi jiiisle waarde \ii(ir de liellin.i:'

der eclijitiea Ie uelirniken. ddcii dat men liel hesl doet lelkeii.'^ ilie

waarde aan Ie nemen, wciki' \(ilul nil de /.on.swaai'neniinucn ilie in

den /.elfden lijd en mei liei /.elfde nisirnmenl als de li'ehi'nikle waar-

iieniiiiji-eji der maan \ei-nelil en levens op de/.elfde wijze liei-leid /.ijn.

Het is toi-li gemakkelijk m Ie /.ieii dal duor /.on Ie iiandeleii levens sonr

oen lirddi deel de funten in refi'at'lie. Imiuiiiii \an hel insirniiient vu/..

p;eëlinnneerd wcirdeii. Wel znllen dan noji sunimi^c svslenialisclie

waarneininusfoiilen. mei name die welke al'haii,U(>n \an hel \erschil

tnsseiien de nmsiandiuheden Inj de waarneminu- \an /im en maan,

()ii\crmin<lerd iii de nilkimrsicn nveruaan. maai' ik meen lueh dal de

vooru'eslelde handeiw ij/,e de hesle is die men Nului'n kan, wanneer

tieeiie iiil\ neriiic (indeiy.oekiniien omirenl de tnnlen dei' waarne-

minucji i<nnnen \(iiirafuaan. In ieder L;c\al xci'krijnl men /.tm eeniu'

iii/iehl m den ni\ lne(| die de \ u<ir de rednelie-elenienlen <lei' (ierlinalie-

waaniemin.uen aan.ucnomen waarden (ip de xnor hel liaanxlak dei'

maan afj;cleide (demenlen niloefenen.

20. \'(Mir de dooi- Xkwiomi! en dooi- inij liewcrkte tijdvakken

mnesien (his nn liijeenuesleld woi'den de eorrei-lic^s aan de liellin,ü:

der ecliptica, welke onmiddellijk nil de in de jaarlioekeii niede-

n-edeelde w aariieiniiiu'i'ii Ie (ireeiiwieh en W'ashintiloii \(ilii,-en.

\ oor (ireenwich kon ik de in de < rri'citinch ii/isiTrii/zniis \-o()r

ieder jaar mede^iedeehle iiilkomslen ^-elirniken en daaruit telkens de

correctie aan ile H.vNsKN'sehe waarde ,-dleiden. De waarden voor

1895— 11)02 \-ereeni,li-de ik dan lol een middenial. doch hel lijd\ak

door \i,\\(oMi', liewerkl >piilsle ik in Iw i'e('ii -. l!S()2 -t)7 en JiSliW—74,

') S. Ne\vi:omb. Asli-(iniiiiii(-al I !(inslitiils p. l'.Hi.

-) Ibiil. p. iU.
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daar niet lu-l jaar 18(i<S de refractiecoiistanlc naar Stom-; in oehniik
was gekomen die ongeveer 0.5"/„ kleiner is dan ilie naar Hkssel.
Wel zijn er ook nog verschillen Insschen de voor de verschillende
jaren aangenomen luiigingswaarden, mei name Insschen die vóór en
na tie doorboring van den kiihiis in den herlsl van l.SOr), dodi doy.e

worden wederom \'oor een groot deel gecompense(>rd dooi' de \'er-

schillende waarden welke \'oor de zoogenaamde Jt- Jj correctie ge-
hrnikt zijn, en het scheen mij daarom het best niet nog verder in

kleinere tijdxakken te splitsen. Op deze wijze \ond ik:

Green wicli (f s Hansen

1862~18B7 + 0".41

1868—1874 - O .22

1895—1902 + O .3J

Voor Washington kon ik alleen gebruik maken van de door
Nkwcomh in zijne A.stivnomical Cuiistants p. aj medegedeelde waar-
den. Ik onderstelde dat de ^vaarden daar gege\-en \oov d' ?, als ik

daarvan de heileiding tot de „Pnlkowa refractie" weder aftrok.
zoiHh;>n oyereenkomen me( die welke onmiddellijk uit de uilkomslen
lil de ]\ iisluuiiUni ohsci-ralioiis moeten \olgeii 'j. Op deze wujze
vond ik;

AVashinglon d f Hanskx
1862—1874 — ()".02.

De correcties welke moeten aangebrachl wonleii aan de eclipti-

caal-helling volgens Hansen worden dus;

1862—1867 rffr= + (r.20

1868—1874 —0.12
1895—1902 +0.31

De uilkomsten van Fuanz laten zich niet op deze wijze verbeleren.
Ik nam daarvoor aan naar de <lelinilie\'c Inrmiile \aii Xkwcomm
ffs— + O". 24.

."Men kan nu onmiddellijk den imloed dezer correclies op de ml
de waarnemingen afgeleide coëiïicienlen van sii, u en ros „ bepalen.
Men heeft ui. voldoende benaderd ;

(/ (i = WW f .stc ö '•in l t/ 1 ^1 O.yü si,, l d f

= 0.9(3 (co.s- 8 mi II -J- dn 6 coi' ii) d 5

en de cirreclies welke aan de coëHicieiileii /. en , mo.'leii aaii-ebracht
worden zijn dus resp. + o.jih ,,,, ^ ,/ , ^>„ ^ o.jh; ,,/,, ^ j ,

De verbeterde waarden van /; en <• worden dan ;

1) Uit de korie medede..liny i„ de Astr. Comt. kon ik dil niet mei zekerheid
opmaken, lerwijl, zooals bekend is, ecne uitvoerige bekendmakins dezer belangrijke
underzoekingen door de oni.slandigbedcii verijdeld is.

38*
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Daai-iiil \ dl"'! :

('nrr. Ii()ii(l('i-(|jai-iiic hcw . dei- knoop -fl."}"

ff^ IDdO _|_ (|"()

Neeiiil iiuMi \-ooi- dl" coiisiaiik' dor iiiaaiis|iai'alla\c, in plaats \aii

de waarde van IIanskn, die xnii Xkwiomh aan, welke 0".4J g-motei-

is, dan woi-dl de eoi-respdiuleerende \-ei-aiid(^i-in^' iji de hd nat^enoea::— ü".31-f-()".l(».v/// /, dns die in de /, ,.n r re.sp. : -|- ()".!() ni.v ó* en
-\-0".U) sii) ft. De ;{ iniddenlail(Mi voor rf/ worden dan: — O".05,

+ ()".2I en — ()".2(i, die \(Mir ö ft : -|- 4".(), -)- 11". 3 en -f- S".4,

De eindnitkonislen \ei-anderen /.eer weinig. Zij worden nn :

(f i — n".i()

öd 1885 4-0.9

1()0() -f8.it

Scheikunde. — ])e lieer IIoi.lk.man tloel, mede namens ileii lieer

ij. L. \ oKKMAX, eene mededeeling over : ,,/v// i/i/,ni/i/,ift)'f

Olidi'fZOi'L- l)<'f.)Y[f'rii(li' ili' sj„{iiuhlil.-ithr(U-ic niii üakykr".

De spaimingslheorie van I'.akvkk geeft van talrijke verseliijnselen
in de organische chenne eene veridaving, die echter liijna nitslni-

tend van qnah'tatieven aard is. De voorkeur \-oor hel vormen
van cvclische vei-hindingen met h en de onhestendigiieid van
rm.gsystemen mei een grooler of geringer aantal atomen, zooals
genoemde th(N)i-ie \erlangr, zijn in vele gevallen geconslaleei-d. In-
liisschen is die ,,v -kenr" en die „onbestendigheid", voor zooverre
mij hekend, nooit onder cijfei's gebraclit. En zoolang dil niel het
.gexal is blijven znike nitdndvkiiigen vaag, daar men dan geen maat
bezit waarmede de voorkenr vo(,r rindnndiiig met o atomen hoven
tlie met een ander aaidal te meten is, en evenmin de bestendigheid
Nan de eene Nei'hinding in vergelijking met die van eene andere
legen elkander kan opwegen. Ik droeg daar(Hn aan den heei' Vokkman
"1 ' '"•"' ^'e"e enkele klasse van ringsystemen hunne relatieve
stahditeil (|uantilatief te (mderzoeken, en wel voor de aidivdrieden
\an de tweehasische zuren dei- normale verzadigde reeks. Di-ze
worden door \vater ^sviU^y in d,. tweehasische zuren overgevoei'd
Naarmate de spamiin- iu den riu- dier aidiy.b'ieden grooter is zullen
zij gemakkelijker \valer moeien opnemen, daai de ring zich dan
opent en de valenlies hunne normale positi.' kunnen hernemen. De
snelheid waarmede -(l.v.e anhydruMleii in de ..vereenkimistiu,. /.uren
overgaan mag dus als maal van de spanning m denrinu- h,.schoinN ,1

wiirdeii.

!'' heer \ ,,ki;m \N iiei.fl /.irli iiii \ ooreerst h.-zig geli,Hideii niel de
bereidmg dezei anhydriedeii, luvit hen \ervol-ens m veel water
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j;'(>l)i';iclil en de -iii'llicid \;ui Iiiiiiihmi n\('ri:;uit; in /iirni lt('|)iuilil.

Mr ;iiili\(li'i('(l('ii ilii' (iiidcrzdclil werden, waren die \an hiirnsteoii-

/.nni' (<',,). iiliilaaiv.nnr (('.!. ailipiiii'znur i(\, i, piniclinczniir (C;),

knrk/.nur ((',)- a/.clainc/nnr (('„) cm scliacinc/.nnr ((',„). \Ck' dezer

znren zijn indcielijk l(iei;anki'liji< ; de keer \ii|',i!M\\ is ei- in uc^skiaii'd

kunne hereidiiifisw ij/.en niel (iiiliek-iniirijk Ie vei'lielei'en, waai'duilrenl

iiaai' 'k' nil\(ieriuei- iiiede(k"elini;' woixk xiTwezen, (He w('l(h'a xan

zijn (Uideiv.oek in kei Keeneil zal vcrsckijnen.

Wal de hepalint:' dei- snelkeid helrefi, w aanne(kMleze aid:vdi'ie(kMi,

in walei- li-eliraelil, in znren ii\crLiaan, kiei-\(i(n- was uoixHi;- om iip

ie(k'i- (lon'eidikk de ii(ie\celheid znnr Ie kunnen lK>|)a1en, die reeds

was ucxin'nid. l)il ^icsekieikie ik)nr inelinu' \'an kei eiecirisck

iick'idinu'sx'ernioii-en d<'i- (ipkissinu', waarinj werd aanuciKnnen dal ck'

unk)ssiii,ti' \an liel ank\ih'ie(l (k'ii sli-dinn niel u'ék'idl. Deze niKk'r-

stcllin^- is \(i()reer>l ücreehu aardiü'd (kioi- ik' w aariieMnii.<i- (kil liel

üeleidiniiSNcrnioii'en (k'i- ankvdrie(k)pi(issiiiii- (k's Ie l<leiner is, naar-

mate kei sneHer na kare kiM'eidinu- ^X'melen wordl ; leii lwec(k>

(kiar(k»n-. (kil (k- znnrankv (h'ieikai niel lol (k' kkxsse dor eleclrolvleii

lieiiooren. Hm uil liel Licleidinusxcrmii^en dei' oplossing iiare coii-

cenlralie aan zniir af Ie leiden is enkel noodif;- om bij do ii-ebi'iiikle

Icmperaliinr deze uroolkeid \iH)\' de zuren in (piaeslie l(> melen over

hel eonceulralie-inlerx ak dal \(t(n' deze proeven in aaiimei'kiuu- kimil.

De lieer \Okhman deed deze meliuiieii. \vaai-bij liij meeslal de zuren

iicbruikle, die uil zijne anlivdriedeii mei waler werden lenii;'£;ckreuen,

toiieinde onder üciieel gelijke (Muslandiiiiu^den ais bij zijne suelkeids-

melinii'eii Ie wci-keii. Zooals o\i'i-ii:eiis niel ander- Ie \"erw ackleii

was. leverde de bepaliu.ü- \au kei iieieidinfis\-ermoii-en der zuren,

direel in waler licbrackl . ol' uil iiiiiiiie ank vdriedeu lenio-gckregon,

dezell'de wjiardeii daarvoor op.

Daal- iM \ (illeiliii-e lunzelliiii; \aii hel ;iiili\ (lri(>(l i\o conctMilralie

\an kei zuur bij de suellieidsmeliiiLien niel koou'er dan '

,., ii. was,

nia'j de hoeveeliieid w aler coirslaiil uesleld werden, zoodal de

omzelliiiL; door de '\'ergelijking \oor uiouomoleeiilaire reaclies kan

wiirileii \ nlU'Li'esleld. Iiuk'rdaad leverde deze vtuiy de eoirslanle.

daarin voorkoiiieiidi'. Iiriiikb.are wa.ardeu op.

Hel i> den lieer \(ij,ii\i\N. bij "i.") werkende, ecliler eiikel \nor de

aiiliN (Iriedeii \aii bariisleeiiziiur eii Liinlaarzinir gohikl de waarden

\-aii A' ^ / — 'mei \eldoende zekerheid Ie bepalen i/ in minulen,
t,— f, (,

('^<xv. mol. per k.,. Ilij \eiid liierxoor de waarden O.KkS;}, resp.

(kITOiS, zoodal inderdaad de vijfring iels slabielcr dan de zesriiig is.

IVij de hoofere ankvdriedeii deed ziek iik eene eigenaardigheid \üoi',
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die (\o motiiigcii \aii ii.iiiwkcui-iuT'ii aard vorijdolde. Deze beston<l nl.

iii liiuiiie jieriiiüT' oiiiiislia.irhcid iii water. Stee(Js werd bij luiiine

(i|)lossiii<i- eeiie tneiiaiiie \aii hel rli'ciiix'li licleidiiiijsxei-nlogeii niet

den tijd waarsieiKiiiieii, /.nddat zij /.icli wel als /.oddaiiiü' ()j)lossen en

eerst daarna in zuur nxeriiaan -. ddcli deze toename was te gering

om er de sneliieidsconstante uit te lierekenen. Zeei- opvallend is, dat

zij eenerzijds met water kunnen gekookt worden, waarliij zij tot

olieiiru|i]iels Muellcn (^n dan slechts langzaam in zuur oxergaan. terwijl

zij anderzijds in vasten toestand zoo sterk waterdamp aantrekken,

dat zij sleelits kort in de gewone \ochtige dani|)krings]uelit iMnei-

aiiderd l)lij\en. Misschien is dit daaraan toe te schrij\en. dat water

in vloeiliaren toestand grooleiideels uit polymerc mdlcenlen lu'staal,

in damp\-oi-m daarentegen uit normale, (ilutaar- en harnsicenziiur-

aidivtlried vertoonen deze liijzonderheid inet.

3Jaar ook in eeii ander opzicht wijken deze hoogere aidiydrieden

\an de twee zooe\en genoemde nog at', nl. in hunne moleculaire

grootte. In aceldii als ()|)l(isnuddel xcrldduen zij zich liij kookpunls-

verhoogiiig sterk gepolymeriseerd. barnsteen- en glutaarznuraidiydried

daarentegen normaal. Hiermede zal \-ermoedelijk hnnne moeilijke

oplosi)a^ii-liei(l in water sanieidiangen.

(IriHiiiKii'ii. Lab. d. L'ni\ . Xo\\ i*J()3.

Seheikvinde. De heer r>\l\lins IJoozi'.lio{)_M biedt ecne medededing

aan over: ..iJi siililniKilichiniii riiii hiiKiiri' ii/ri/i/.'<i-/s"

.

l'il de besch(niw inu' xati de ƒ;, /. .r-voorstelling i\v\- cncu wichten

\ii()i' \asic, vliieibai-e en gasvdrnnge phasen vnw binaire mengsels,

voor korten tijd'; door nnj gegeven, laat zich alleidcn op welke

wijze de \-erdam|)ing der mengsels \an twee rusti' stoti'en ot' omge-

ivcerd liumie condensalie bij afkoeling \aii dam|)menti'sels plaats \indt

bij conslanteii ib-uk dom- iempcratuiirs\-eranderiiiu'.

]\Jcn behoel't daailoe slechts eeiie /. .'• ilonrsnedc \iior constanten

drid; door dii' llguren Ie brengen op zoodanige hoogte, dat geene

anilere e\en\vii-lilen optreden dan tussclien \ast en damp oflussclieii

vasi en \asl. Dit i> mogelijk zoolang men blijli beneden den di-nk

\ an het i|uadrupelpiint. waar vast .1. \a>l />. \loeislnt' en <lamp

coe.xisleeren.

Ne\enslaande liguur geet'l dan liet algemeene i<arakter der door-

1) Voi-siag. Akad. Vitil Sr|,i. l'.io-J.
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siK'ili' ;i;iii. \\;ini-iii ilo \crlikalc as de

t<'iii|i('r:il n iM', ilr li(iri/.()iilalt' de rdiiccii-

li'alii'> (Irr iii('iil:sc|> aaiiucci'l.

/•' i> ilaii ilr ^iililiiiiMlii'-lc'iii|MTatiiiir

dei' /.iii\i'i-i' slof .1, (
,' \ui\v /.ui\('i' /l.

I)(v,c li'iiipcraliircM wnrdcii \(ilu'('iis de

lijMcii /'/:' iMi ( i /! \('i-laau(l lnidal lic-

iK'dcii lii'l |Miiil /',' lolalc (•(Midciisalii'

\ai: licl daininiiciiiiscl iiili'ccdl hil \asi

.1 -i \asl /;.

niiinckccrd licLiiiil hij de tciii|i(M'alinir

der lijn <'lll) de sulilinialic en \'er-

d\\ ijiil ilaii iiaai' üclaiiji' der conci'iilralic^

i'cii di'i- hcidn \asl(' slollrii. Ii'ii/,ij de

>aiiii'nsli'lliiii; incl /.' (i\ rrrcnlvnini , in welk L;c\al l)ci(lc Ie t;('li.jlv

MllllillKMM'CII.

Is een \aii licidc nxcriichlcven. dan \ indi de xcrdei-c suliliiiialic

plaals Inj \ nni-ldni-iaid slijuvudi' l('m|icialiini', loldui \\c\ \\\\\\\ der lijn

FF. ld' ( i 11 licrcikl is, (Lal nn'l de ()(irs|)i-(inkelijke coiH-oiilralic \aii

lid niriiasi'l i'(ii'n's|i()nd('('rl .

Mc Lichcrlc liiiiiiir sicinl ^clircl (i\(M-im'|| incl de stolliiig-s- dfsuicll-

lijiiinr \i)(n- liinairc niciiLiscls waarin slcclils de lioidc komitoncnlcii

als \as|(' iilKf-iMi MKirkiniKMi, /•'/•,' en i i 11 nicl de siiudllijncii. A' nirl

lirl i'iliccliscli |iillil.

l)i' anaidLjic uaat nok op \n(M- de licg-iiislnkkcn «Ier suhliiiialic»-

lijiKai. \ oor wclkfi' ricliliiiLf cian' s(i(ii-l,ü\'lijko lurninlf als die \m)v

de sini'ii |iiiiil \('i-laL;iiiL; kan winMJcn al'ii'cli'id.

\dor hel ('\ <'ii\\ iclil \an een enkele \as|e sliil' inel haren danip

"oldl de helrekkiii;:

(%_ Q

\(i(n- de Idenaine \an den snhhnialiedrnk, w anneer ^^^ de inoleknlaire

\crdani|iinL;s\\ arinh' ti(a- \asle slof \iiiirs|ell,

Xeinell we INI \(i(ir eell klein ui'deeite de/.e lijn als 1'eclll ell (^

coiishuil aan, dan /ai hij \ erininderiim' \aii den druk \aii ji inel

L,,, — O.Ol ƒ( de -nhliinalieleinpei'aliinr \ laaniiulereii nu'l LT. waar-

\()()i- men \ iiidl ;

LT ^, ' = ' — (i.dl

LT = 0.02 T
O



VoonT men iiii aan ili'ii lianip dei- \a>l(' slof die liij 'f LT een

dnik /;—O.OJ ji liecfl, 1
'

„ .Mul. \;ui den danip eener Iweede stof

toe, dan wordt daardooi- de lolaahli-uk weder //. en is dns hij dien

drnk 7'

—

L^T (k^ snl>linialieleni|iei'atnin' (k'r \aste slot' iim'I 1
"

,,
.Mol.

Iiijnion.üsel. Derlialve is L 7' i»ik de xeriauinLi' d'ei- snlilinialieleni-

jierafnnr (kior 1 Mok "
„ liijnieniisek

De toi-nud(» voor die xerkiü.in.i'' stenil dns gelieel niet die voor (k>

niolelvnkure sniellpiinlx erlauiim' nvereeii. nnls men \(i(ii- (l llians de

mol. snblimatiewarmie neme.

De t'oi'mnle ,i>eldt e\onzeer sleidits xooi- inlersl ueruiiic iioeveellieden

Itijmengsel, daar (k> veronderstelling-, dal de y;,/-lijn voor liet evenw iclit

eener enkele \aste stof mei haren damp, recht is, onjMi>l is.

Neemt men de kronuning daarvan in aanmerking, dan \olgi daaruit

dat de snhlimatielijnen voor elke vaste stof van hel menusel naai-

de .»'-as konkaaf zijn.

De snblimatielijn eener vaste stof ionpi des te verder naar heneden

voort, naarmate de toegevoegde stof zehe een lagere siihlimatielem-

jtatnni- bezit, (rebrnikt nieii derlialve gassen als l»i.j mengsels, dan zon

theoreliseh door xoldoende oxermaat daarxan elke \-aste slof i)ii

niterst lage lemperaliinr Ie xerxliieliligen zijn.

Van deze omstandigheid is dikwijls gebrnik gemaakt hij de kunst-

matige bereiding van mineral(Mi door snbliinatiemethoden. waarhij

zoowel gassen als dampen (SU, <'l' als 2e slof heniilliu-d werden.

AVcrken deze eehler chemiseh in o|t de andere, dan heliooren de

snlilimalieverschijnselen lol sv^ieiiien \an di-ie of meer ronponeiileii.

De snblimalieversfhijnselen kunnen ook met smell\ ('rscliijnselen

«iepaard üaan : zooals uil de hesehoiiw iiiü xan andere doorsneden

mijiier ruiiiiteliuuui- kan wdrcU'ii af;Li-eleid.

Aardkunde. — De Heer lïAKiins Roozküoom biedl, namens den

lieer Kro. Driiois, een mededeeling aan : ,,()rrr i/i' lirrl.-nnist

riiii Ik'I zfli'tt' irati'i- iit dm oiKli'iyitnK/ run i'i'iii(/t' inlmlfr

(lii'j)i' jioldcis."

In de vero-ailerinu- van de .Xkademie van den ^tr'"' Sepiemher j.l.

iK'ell de lleei- 11. 1-]. Dl. limvN wel zijne insiemmiiiii willen neven
aan de meesien der iioofdconcliisiën mijner in de \ ergaderiiiu- \aii

den 27*""" Juni aangeboden inededeelin.ii-. over den oorsprong en de
rielilini: dei- beweging xan hel grondwater in een deel xaii ons laau--

land, ilaarenlegeii uilvderiu' heloo^d op welke gnni<len hij zich niet

kan xereenigeii mei mijne niiiehisie mipens de herkoiiisl \aii het



, .Ma

/(«'te waloi' in ilcii niiilcrLii'iniil \;iii ('ciiiüi' niiiiiliM' ilii'jK' |mi|(1('i-s.

!)(•/.(' is naar iiiijiic niccniiiy \i- /.nrki-w in ilc ici- plaalsc (ilHii licti-cl<-

kolijk .tivriiificn afslaml ;ii'vallcn ncciNlau, Iriwijl ilc lieer m: Ükiin

(lat onniou'ciijk aelil ii|i Lironil \an liesclKinw inu<'n aaniiaamle de

i>'r(t(ilte \"an ile kwel in den ilaarleinnienni'ei- |i(iider, uil welke naar

/.ijiie nieoniiiu' lilijkl, dal de la.uiMi li(i\en iiei diln\ iiini. \ uornanielijk

de ..(inde /.eeklei", shn'lils in Ncel ncriniici' male waler dooi'lalen

dan in mijne voorslellin;.;' nondiL; is. ()(\k s|n-eekl liij liel xcniKieden

nii. d;il een deel \ an iiel /.(ie| w ali'r. dal \('ii'm- lOOO jaar aanw cy.i.u'

was iiiider nns |)()ldei'land. daarin iniii' aaiiwe/.i^' is. en ilal de eeiiiuc

liroii \ an /ni'lw alerlnevoer naai- hel dilnviiun ileii (inderuroiid) is

U'ewcesl de loexoer nil de duinen.

Aaii.n'uande de snelheid waarmede waler ddor on/.e allijd /.eer

(in/.ni\-ere klei /.iel: liewi'ücn kan. waarin de Ileei- Dl'. lliiiVN lerecdil

(en iKir/aak \ an mis vcrscinl in <i('\(Kdeii /.iel. /.ij hel mij iin xeruniid

eeniii'c teilen in hel midden Ie liren.U'eii en texcns de u'rondeii aan

Ie \n(i-en \\(dke iiiij Idl die \(i(n'stelliiig' \'an eene andere herkomsl

\an hel lied(i(dde diepe iiroiid water leiden. \ ooral' weiisch ik echter

niiu' te wij/en op eene iHiii niel aan.u('\'(ierd(\ e\<>n\\'el niet direcl als

iiiilieslaaiibaar Ie xcrwcrpen herkomst daarvan en Nooral op eeni'

moeilijkheid \an hol; ei'nsliiicr aard dan de door den lieer ni''. lliuvN

beloo.U'de. welke aan nnjne xdorstelliiiL; in den \\'eu' staat.

XcM'int men de nilei-si laiinv.anie lie\\('ji-iii,<i' aan welke de Hoer

i)K UiuvN aan hel L;roiidwal<'r toekent, dan /tm hel iianudijk kunnen

/ijn. dal men hel lieiloelde <lie|ie zoele water te liesehimwen heelt

als e(>ii restant \an hetu'een eenwcn lijdeden daar is inue/akl. Xiet

altijd immei-> /ijn de polders in (piaeslie sleehls door hrak water

oniLi'evcii Li'eweesl. Naar l)es(dii'ij\ inui'ii nil den nnneinsehen lijd

lii'valte het meer l'dev o /onder I wijle! Kijnwaler en ücen /onl

water. /(loals ihails de Znider/ee. i)nk was hel 1.1 een meer

\an -"('(/ walei-. il;il mei de !/oele! 1'nrmer-. ^\drme|- (>n Scliernier-

meren in xerliindinii stond. ^Velllekend is hel xcrder, dal hel Maarlem-

mer meer is onistaaii dooi de \-ereeniii'in,L;' \;in leii iniii-~le \ier meren :

hi'l ( )nde llaarlemnier ineei-, lul ( tiide 1 ,eids(die meer, hel < )iide meer

en hel Spierinti meer. welke doiir een of meer lakken \an den Kat-

w ijkschen Kijn ahh.aiis \ oor i^en deel L;('\oed werden. I )e kaart \an

l)()l,sTin. den lii'kwamen l.iiidmeli'r \aii Uijnland. niliicgcven in

174.") en opii'enoineii in den ./reg-eiiw oordii;eii staat der \'ereeni,u-de

Xederlandeii" '

;. ^icefl ons een l)e(dd \an de liiiuin^i dier meren in

1) Togonwonnligc sl;ial ilei Vcii'r'iiigile .\('ilfiliiiiili-ii. l)ccl(i.|,. ji;:;. Aiuslnd^un,

1. Tiiiiiii, 17i(j.
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lool ('11 lllllllic geleidelijke Ncrceililliim en (Ie \ crui'oiilili^ \.ili liel

aldus oiitslunc Haarlennnei- meer, lol iii 1740. Xiel iiKieilijk viel hel

aan de jiM)l\"eii \;\\\ dil i:r(iiiie waler, (inder de da,-ii-\(i(ir shH'ds u'iin-

stiger wordende oxcriuc (unslandinlieden i\(i(irn;unelijk Li'cleLLcn in de

reeds een eenw \(i(ir de droduniaiunu' Ik'S( iii-e\'eii ..daling;' der landen"

aUhiar l(Mi (i|i/,iciile \aii de /.eei, (hii \an de nil \-een lieslaaiide steile

oe\'ers land wcu' n' siaan. lot op dezelfde kleilaa,^' welke reeds zijn

bodem \(triude. .Met ontzettende snelheid had \doral ook aan de

iiooi'doostzijde. waai- di'
|
olders liu-üen, welk(> liians in hmnien onder-

grond zoel wal(M- liezitten, die wegneining \an land plauls. la: l'"i! \n(j

\\x Hkkkiii'.v Uesehrijf'l omstreeks het midden der l.S'i'' eenw het water

van het Haarlemmer meer als ..zoet, dog aan eenige |ilaat.sen, daar de

gronden hi'akachtig worden, als hij Sloolen. en naar den kant \an

Aiiisteidam, is hel Meei'\\ater somwijlen \an een silligen smaak.

Maar de o\ei'\loed \'an Uhijnwaler en de aandrang \aii zoende

meertjes en wateren, die er zig in ontlasten, brengt \o wege, dal hei

bi-ai<ke waler er geenszins de overhand verki'ijgen kan ; en dns heet'l

het meer over "l geheel t'riscli en zoel water." ') Ininssehen is een

zontgehalle, dal b(\intwoordl aan een '.M)i) niG. chloor jier litei- met de

laatste qualitiealie naar den smaak niel onvereeingbaar. Naar de analyse

door (t. .1. Mri.DKH -) \'an \\'ater. nil hel meei bij Sloten in No\ ember

1825 gesche|il. dns in het jaai'g(Mijde. L;('(lni'ende helwclk hel wel

het nunsl brak zrd geweest zijn, was hel eldoorgehalte iüK! mti.per

li. Hel is daarom w(d onwaai-schijnrijk, dal het \\'ater \an hel llaar-

lennner meer o\-er liei gehe(.'l werkelijk zoet was. Inderdaad bestond

\an nil hel reeds legen hel midden i\i'V N>'''' eeuw zonl gewiu-den |.l,

tloor den xdoivd nil xcen beslaand(Mi bovengrond \aii hel poldi'rland

heen, dal de beide wateren, gedeellelijk (bij Halfweg) slechts alN

een ware landengte scheidde, \dor hel meer gelegenheid genoeg om
zonl op Ie nemen Hel i> ook bekend, dal allhans legen hel midden

der I'S'''' eenw die gronden len noor(loo>len \"an hel Haarlemmer

meer, waaronder zoel waler aanwezig is. brakachlig waren. Toch

zon wel nil \eel \ roegeren lijd n^^schien hier en daai' zoet water in

den ondergrond knmien zijn achlergeblexen. Niel alliMMi \an de west-

en noordzijde, ook \an de oostzijde aange\()(M'(l zon dal inde bedoelde

'I .1. liK l''r..\xi:ij v\\ lïKr.KiiKV, Xaliiiu Tijki' IlisUn-io van llnllanil X^coX i, p. iil

.

Anislcrdam 17()!t.

~\ (1. .1. Mri.UKU, Vei-liatiildiiij;- ovor (Ic walcrrn en liulil iliM- slad Aiiw'i'iilani.

|i. (il). .\iiisli'i ilaiii IS-_'7. i>(ir,ii': nDcnil, uil ilc Iwnoik^ liaiid cih.H'ri'ilil. ile/.e (•('ui'

analyse. Icii oiueciilc (iinlia- \\\t'r- vciscliilkMiilc iioorilrii rii mol vor.scliilli^ndc

Cl ;<('lialleii. lOilzc iirnkkc. ijzeiiiniidciidc i'ii alkalisclie liii(|cin\val('i'(Mi. Verliand.

dezor Akadeinie, 2'l'' soctio, de(.'l (1, X". S, IS'J'.I, p. Ol.
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polilors iiMi iii)iii-(liii)^|i'ii \;in (Icii tc'jriiw iiuriliuiMi Il,i;irliiiiini'niii'i'r

|>(il(l('r kiiiincii /ijii iiil;i'/.,'iLi. 1*i' Ani>lrl xocrdc /.cIvit cciiwcmi Iniiu

\(ilin;i;ilvl /.iicl wali'i-, .irk(iiii>l iu uil ili'H IJijii. Ndi; in l.)i')<l Ii.-hI(I('ii

(Ie Alii>lci-(l;tiii<clii' üi'.-icliti'ii. iliiiii' ilir rivier ucv'n'i i .
..cnslcli jck

(irinivlianr walcr; docli wrldra wci-il iIh' aainncr. dnor iialiiiirlijkp

iior/akcii, s|('(mI< meer licpci'kl.

Is iiii (Ie licw ('uiii^' \'aii licl i;r(Mi(l\\ alcr. iiici allrcii in lirl lijiicr

CM \('('l klei licvallcnii ..alhi\ iinn ". (Inch z('ir> in lid \ci'l Liciiiakkr-

lijkcr walcr iloorLiliiiil ui-nf r\\ lii-iiKL'U'liliu (iilnviaal zand, wci'kc-

lijk /.(M) kiiiu/.aani. als de lircr Dl-: ühivn iiirciil, dal in drie, \ icr

cfiiwcii de iii\ Idcd d('i- \ i'raiid('r(lc Idi'slaiKk'ii in liuiii^lcliLiii'inL;' v\\

.SiUin'n^li'lliiiL; \an <\r walcriMi <lcr (i|)|Ma-\ laklc np lirl diepe i;r(ind-

waler iiiiu' iiaMwelijks iiiei-l<liaai' kan /.ijn: Ik Licindf, dal lai \aii

l'eilen. \\aar\aii ik er eoniue in de/e inedeileeliiiu' /.al (ipnnenii'U,

/icli le;_;('ii die ineeliillL;' \('r/ellen.

In de eersie plaals /iju di' W eri<elijke feilen nin ereelliuliaar IIH'I

(l(_' \()iirslelliii,ii' \'aii den llcfr dk linnx, dal viinr de dn iduniakinu'

\ an lii't I laarii'iiinier meer, TjO jaar geleden, .,de ricliliiiL;' \aii den

>lr(iiiiii in liei diepe Liriiiidw aler li.\. hij Sloleii jni^l andersom moei

geweest zijn" als liij iliaiis is (p. 'ÜM \aii liet \i'i-slaLi' zijner l!es(dioii-

\vina'Cii|. en hol; minder kaïi ik dal xnor \ roeii-er aaiinemeii. Immers

liet land lai; bij Sloien niel lau'er. doeh zelfs een weinig- liooii'er dan

de spiegel \aii hel Ilaarlemmei' nn'er imi onhedijkl. zoodat de ste(>ds

\()Oi"tgaandi' afspneling wiii den sleden, uit \e(>n heslaaiiden oex'er

\aii liet meer er selirikharend groot kon zijn. \ olgens een in 1741]

ingesteld nauwkeurig onderzoek hedroeii zij jaarlijks gemiddeld wel

5 lol 10 Uijnlandsehe roeden (ongexcer l'.l tot 3S M. . Wel ligt

thans de lio\-eiikaiil der \eeidaag, welke den Uieker polder hij Sloten

\ornil. l.;).') .\l. onder .\. 1'.. doeli haar onderkant ligt nog, even-

als vroeger mei den liodem \an het inei'r, gelijk niet den liodein

van den 1 laarlemmermeer pol Ier, op (1<' ..(nide zeeklei. ^\'eet men

iiii dal veen, zooals dal van den Itii'ker polder, hij viilkomen xcrzu-

diging vdor ",',„ uit water heslaai, gelijk ik daarvoor iiiderdaail li<'h

X'asige.sleld. dal. verder. ..de losheid en zndsigheid" dii-r gronden,

welke als het ware met het v-.ater op en neer drexcn. in den tijd

\an het meer wel liekeiid was, dan is hel duidelijk lioe zij na de

droogmaking. dn- in een halve eeuw, door verlie> van rnim '

., van

liiiii water, zoover onder A. I'. konden dalen, en dat er van een

vroege ren -Irooni van het die|ie Lirondw ati'r onder hel Haarlemmer

meer naar de streek lnj Sloten geen sprake kan zijn. lil de duinen

het lii'i meer zulk een --Iroom onder zijn liodeiii -stellig niet passeeri'ii.

Al waix'ii i|e duinen ook hi'e'eder en de groiidw alerstaml daai'in liouger
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dan tojienwooi-(liu' hot licxal i^. «Ir aMaai' aan liot (li('|M' grondwater

inede,iiX'ik'(>ldc iivdrdslatisclK^ di-iik iimk'nI uilticwcrkl en di' liori/.dnlali'

slroomin.ii' opiicliinidiMi licltbcn. dnor npstijtiinp,' \an lid walci' iii de

(iii\'()ld()end afsluitende allu\ ial(> l)e(k'kkin,ü\ laiiü' viKirdal (k' ()\-er/-ijde

l)ereikt was. Thans iinniei-s i-> hel druk'vr.v////. w (>uens den T^ AI.

htijn-fi} uaterch'uk in den polder dan vroejier in hel meer. wel iiicl

niindei', en torh is in' slechts geringe stij.£>'hoo.<>te reeds in diens middcii

oxersebleven. w aai'lieen nou- wel \an alle kanii'ii drnk uei'irhl is.

Alen koii (lus slechts te doen liebl)en .n'eha<l in den onder.iiroud

met waler dat \an lioven at' den liodeni drenkle, /.onder iioomeiis-

waarditie horizoidale i)e\vejiin,a' in <len ondernrond.

rïelieel eens hen ik het mei den Heer Di', ümvN (|i. 2'.)l:i dal

,,cen jiedeelte van het zoetwater llians in hel diluxium aanwezig-

onder den Haarlemmermeer polder daariji reeds v(M')r 50 jaar aan-

weziji' wa^." wanneer ik lennnnsU', zooals ik heurijp dal door lieni

.licdaan \\(u-di, ook watei' dal 2(10 lot 300 eii meer mii-. ('1. per liter

heval als /oei \\v\% beschouwen. Alleen bij die laatste, niel uewone
(pialilicalii' toch kan men /e.^ii'en, dal onder den Haarlemmermeer

[lolder in hei dihniiim j;emiddeld meer dan 10 AI. /.oet water aan-

wezii»- is : want liet grootste gedeelte van dien polder heeft üeen

/oeter water in den onderurond dan \aii ilic chlooi-uclialti'n. .VilcfMi

waar duidelijk de recente li(!rkomsl \ au hoogei-e üronden bestaaf is

dat and(>rs. oNcriucJis heeft het water in de boxenste ililnvialc

lagen \;in den Haarlemmermeer polder onucN-eer het/ellWc clilonr-

gehalle als het xroegere mccrwaler. \ an de A\'illii>lniiiiabrou. met

haar ruim oOOO iiill. bedragend chlooi'gehalle. is de diepl(^ niet

itekend : ongetw ijield echter reil<! (\i^7v tot in hel /oiitc water, dal

op de meeste plaatsen \au dien polder beneden 40. 50 AI. te \ iudiii i^.

I)i' iiicol ernstige' iiiocilijkhrid. w elke aan iiii jiic \ i ior>l('llinL; \ au de

herkomst \au lirt /.nci water iii den ondergrond \aii Mimmige niiiider

diep gelegen pMldel^ in den weg slaat, wordt door den Heer m; l>ii'n\

idet genoemd. Ib'l i> de/e. ilal hei bedoelde /oeU' water in alle jaar-

getij<leii iiii't alleen omuevcu is. doch odk |-u>l np eii bedekl is door

lirak water. Hoe kau dal zoete ^\atel• or,der die onislaiidighedeii toch

te dani<eii zijn aan ileu np den brakken bo\-em;roud gexallen neérslau':

De \erklarinu \aii dit |iarado\e \crscliijiise! meen ik i:e\-onilen

Ie liebbeu iii den eii^cMiaardigeil II vd rolouisclieii loeslaild \an die

polders, welke, zooals (iie tiisseheu .\uisterdam en den Haarlemmer-

meer jiolder. /eit' betrekkelijk wciuiL; ouder W.. naast die|)ere

droouinakerijen udeuiMi zijn. lu sooi-tudijkeii toesiand \erkeeren de

ondiepe polders bij 1 'iiruier<'iid eii ."scheriuerlKn-n. (ielijk hier naar

den llaarleuiniermeer pdider beslaat liiiids naar de diepe I'urmer,
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Wijde WdniKT. üfeiMslcr en ScIumuut poldci's in aanz-iciilijkc iiuilo

;ii'slro(iiiiiiiji- iii licl uTONfrc diliiN iiiiu. ouiler de diciilcrc alliixialc

l)(>dt'kkiii,u-. ('11 iii vcriiaiid daai'iiu'df cni iicweging in \iTlii<al('n /.in

\aii l)(i\('ii naar Uciirdcn, icrwijl ImM in die diepe |iuldei> donr hel

>leclits (iinoidoenil ai'slnileiiile alinviale lioM'iide'k heen Iraelil n|i Ir

stijuen. l)ientenu'e\(>i,Lie wcll in liourlinizen liel liroiidwalei- nii liel

diiminni in de laalsicii dp l(it li(i\cn in'i maaixeld, lerwijl liet in

de i)ndie|)e |i(ildei-> x'er daaronik'i- en (Mider den urtnidw ater^pieji'cl

liJijCl. In deze Dinslandiuliedeii en in de üeoltiiiiselie ,t:e>leldlieid x'aii

den lidilein i-^ naar inijiie nieenini:' de oplossinu- \an IkM raadsel \an

de aanw i'/.iulieid en \an hel in ^land Mijxeii onder soininiuc' (indie|ie

p(ildei-> \aii /.oei urinid\\ aler, dal \aii alle kanlen ihxn' lirak waler

(Mn,ii'e\'en is, Ie \ inden. Dil leerde niij \unral de sliidie daarxan in den

I'ieker polder hij Sloieii. waarin de inililaire prise-dean \oor de slellin.u

\an Anisiei-dam udeiieii i>. Ik werd daaiioe in de ii'elegcniieid uesleld

door eeniL^c proerpnilen welke (k' ln'er (i. \AN RovKN. 1""' liiileiiaiil-

ijijicni(,'ni-. hela>i niel den aanleg der wcrkcMi akiaar, wel ten helioexe

dier studie lieeli willen laten maken. Op mijn voorstel werden 7

\aii die proel'pnilen midden op een weiland, ongeveer ;!(•<• .M. ten

/.uiden \aii den Sloierweg en de lioei-derij ,,lviist\rede", hinnen een

\ierkanl \aii "! .M. /ijde, lol op \ er-ehilleiide diepte gehoord. Onder

hel ondei'eind der \aii onderen open ijzeren huizen was nog, 0.5 .M.

diep, uriiid licsiorl. Door hel water, dat in die huizen opgestegen is,

op slijghoogle en saiiieii>lelling Ie oiiderzoi'ken kan men aldii> dfw

loestainl op verschillende diepte, iii \ ei-hand met de hodemgesteldheid,

leeren kennen.

keiler

\an den

pul.

A
A'

H

C
C"

D

Diepte van ile

walerlaau onder

hel maaiveld ' ).

1 lol 1..-) .M.

1.7 ,. 2.2 „

2.5 „ :5.() „

5 .. 5.5

7.5 .. S.0 .,

1(1 .. 10.5 ,,

15 ., 15.5 ..

rirondlaag waarin liet waliT

zieli l)e\iiiill.

\('eii.

lJo\ensle deel \an de klei.

Zandlaag midden in de l<lei.

Onderste deid \an de klei.

'J'nsst-hen <liep- \een en zand.

Zand onder hel di,-htere alhn iiini.

l-",eii iiO .M. leii westen uelegeii. 44 .M . diepe |iiil. 1\ . l'->. werd

met deze |iroet'pnlleii vergeleken.

De niee-fen van deze |nilleii wai-eii einde Angustii.s j.1. gereed

1) De liooglü van ijct iiiauivclil i.> \ .'Sö .M. [ A. P.
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gekomen. A' iiif(liii Scpteiiilipr. (" ilcii l'.l''"' Octohcr. Di' watci-staiid

CM lu't clildui'.u'i.'halU' werd herluuildelijk door mij opuciiouieii. Nadal

alle puiten ovoriji-oiis zud laiiu inoiielijk aan zicli /.ell' waren ii\ei-i>e-

laten u-ewcest werd den •2(H''^"' N(i\eiul)er de xdlüCJide loesland

iiccou^tateerd.

Waterstand, m .M. t A.1'. ('Iduurgehalte.

in iiiG. per L.

A 1.465 i35

A' J.495 202

1! 1.495 fil7

(• i.493 7S()

CV J.677 145

D 2.720 124

E 2.737 68

IV, 13 2.747 92

\"au deze pnlteii nu),ne (" Nooi-lonpiu' liuiten liesciinuwiiiu- hlijven.

daar een eeiii^'szins statioiinaire toestand daai-in ikiü' niet is ino-ciivdeii;

in \'erliand met liel late lidren \an dezen put en de lifiuin,!;- \an den

(inderkaiit in de klei, stijiit het water daarin nou- steeds. 1'ut 1\'. 13

heeft weder huouei- en wel wisselend (.'l-,uehalle ; hij hepalin.nen

daarvan n|) verschillende lijden vond ik 114, 92, 190 ni(i.perL. Ik

meen deze \ermeerderiiiti- en wisselini:' \an het ( 'l-p'halte Ie moeien

toeschrijven aan de nalMJheid \an het die[)e zontc waler in xci-hand

niet de \ ei'anderinji'cn \an de Inchtdrnkkinu en ook ciiii-ii eli- en

\'loe(ll)ewei;iii^' \an hel ürond waler. ')

Nietteii'cnslaande den hniten.ucwdon aanzieidijken re,ueii\al \an de

laalsie maanden nu di.'den üroole \ eranderiuiien in hel chhxn'iiehalte zich

niel \oür. \ oural de lio\-enste en de ondersle watcrla.iien onderiiinu'cn

nauwelijks eeinue \ci-andei'inii' ; alleen in en naliij de klei. dus xooral

in (', \erminderde het chloorjiclialte aanniei'kelijk. in (' \an S50

fot 7cS() ni(i per 1,. 1 )eze uitkomst heant wooimIi niet aan mijn xroeu'cr

nilgcspruken verniueden, dat wellicht in hel i'egenseizoen een door-

jïaande vciv.oelinu' van het ui'ondwaler zon plaats heiihen.

Toch kon ik mij niel \ erei'niüen mei de voorstelliim'. dat nii wel

') Men zie ovei' de/r iiivkiedfii. vuoriil oii|< over de /.elf;;laiidige el) en vloed van

lirt yroiidwiiti'i' :

!•'. W'rvuK, Die Aliliüngiyki it lies (iiiiiidwasserislandes vmi dein

Lul'tdruel'ie, tiessen Steigeii und Kallen wiUnend eine;; Tages (Flut nnd Khlie). in

Meteiirolojiisclie Zeitsehrilt van Augustus l'.KK!. ()\\ den invloed van de hielildruk-

kinfi werd ree<ls in niijiii' voiige mcdedeeling gewezen. Deze invloeden w-orden

slechts in dicpr jiutlen melkbaar, immers liet water volgl daai'in gemakkelijker de

veranderende hielitdrukking en zwaartekraclil d.iii d.il in de omgeving en wordt

aldu.s opgezogen ol weggedinkt.
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geduroiidp ceniire i-oiiwoii ten miiisd' hel in den oiidergTond .iniiwp-

7JUC /.oclc \\;it('r iihmm /.ijn in >laiid uclilc\i'U. W'aui'om \'iiidl incii

dan ondci- diMi llaarli'niiiiefinecr iioidci- en dm ],n)l<enifcr |iiildcM-

in lui (liln\iiini allcrn np niiM al Ie ui'iioU^n afsland \an de i)ndi('|ic

|i(iidci's hij Sldlcn en ()sdni-|i /.oei water 'r AVaaruiu eiiidiiit die zoet-

wali'rlaai:' noii' viVir llallw cii', voofdal men (\cn (irooteii I.I-|i()ld(M-

l)ei-(Mkt. len /.uiden \an Sldlerdijk en ook s|)oedii;' tt'u oosten \ an

den Ain>ter: Waarom reikt die \an l'urmei'end niet \('|-der dan tol

o|i ircrinucn at'sland onderde l'nrmei'- en l')eemslei-|iol(k_'rs 'r Wijst die

uitiireitliiiü,' niet o|i den antoehllioiien ooi-sprimu' \an liet zoetc^ water

in f\i.'\\ onderurond dei' ondie|ie pokk'i's ':

Den sleutel \au liet raadsel lidoof ik ii('\diid(Mi Ie lieMten in den

^econ>lateerden plotselinucii, meei' dan l."20M. Iiedraiicnden drukval,

ouder de klei en liet diepe veen. welke eeu lievolfi' is \an de bijna <^.r> M.

ia.u'ere li|.;uinu van den izrond

w

at<'rs|)ieti(d van <len Haarlenninuefnieer

polder dan van den Uieker polder. Daardoor kan dit samenfi-eperste

diepe veen, als semipei uiealiele wand vvcrkeud. wel water, dorli li'ccu

/.oul zieli naar de diepere laucn laleii vci'plaatseu. Dat iiiderdaail veen

iii >aiuen,ueper^^ten slaat en onder dcrficlijke drukverhoudiii^en als

in den Rieker jiolder vdorlian(l<Mi zijn, osmose bewerken kan, vor-

inoelil ik door prc.ievcn vast t<' stellen met toestellen welke de lieer

.V. .1. S'i'oi:!. .Ik. Ie Haarlem zoo welwillend was te mijnen belioeve

in zijne vverkplaat> Ie laleii vci-v aard ijzen en met andere door

Dr. llt'.KiN(,A aldaar vriendelijk te mijner besehikkin^' gesteld. De

V (loriiaamsle <lezer proeven is de volueu<le.

In een ijzeren buis van 1 .M. leiiute en i54 niAl. inwendijie

middellijn werd veiscli uc.uraven veen van de o|)|)ervlakkiiie laag in

(li'ii Kiekerpolder door lieriioonnlrnk. die geleiilelijk tot 2,8 K.(t. per

e.\i'-. werd opiicv o(.'rd, een druk i^elijk aan die op 14 M. diepte in een bodem

van zand of klei, samemieperst totdat, bij eeiie dikte van liet sanien-

U-eper>te veen van )> c.M.. rust inirail. Hij iK) c.AI. drukliooiite \an

walei'. ilal een lioeveellieid cliloomal ri liin bevatte, beantwoorilend aan

pen cliloorLielialte van 1000 m(i. per i.iter, werd door dit vt'enlaagje,

dal wegens zijne dnnlieid lang niet een zoo v iilk(nnen semipermeabele

wand kan zijn als de gemiddeld wel I .M. dikke diej)e veenlaag in den

iüekerpolder. water mei tijdelijk sleelits ten lioügsle 750 m(ii. eliloor

per Liter doorgelaten; er werden derlialve ten minste tot 250 m6. Cl

aclilergehonden

Xn komt liet in d<'n Uieker polder voorhanden diepe veen al>

eene bijna >aiiieniiaiigende laau veor. van at' Haarlem, dwars door

den Ilaarlemmermeer polder lot .Mijdreclit, en van Sloten, over

.\ms|er(lani tot /aandani en l ildaiii. Deze hxaü' ontbreekt in den
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iiüonhvcslelijken lK)ek \an den Haarlemmermeer polder, dat is ter

plaatse van het vroegere Spiering meer en verder zuidelijk. De onder-

kant van deze diepe veenlaag ligt hij ongeveer 11 tot 13 M. -r A.P.

Nog dieper trof men te Sloten, in een drietal boringen, doelen eener

tweede oude veenlaag aan, en herliaaldelijk ook te Amsterdam en te

Zaandam. Deze is wel te onderscheiden van de eerstbedoelde, waar-

mede men haar vroeger vereenigde. Als een tamelijk samenhangende

laag kan dit diepste veen boven het dilnviuni vervolgd worden,

naar het noorden, over Pnrmerend tot Hoorn en Enkhnizen, naar

het westen, ovev Wormerxeer, Beverwijk en Velsen tot IJmuiden. De

boxenste van deze diepe veenlagen kan ongeveer 1 M. tlikte be-

reiken, de onderste is zelden 7a ^^- ^'ik-

Zoo is het dus begrijpelijk geworden, hoe aan toevoer van water aan

den bo\engrond, niettegenstaande deze zeil' steeds brak water voert, toch

de ondergrond zijn zoet water kan ontleend hebben en nog ontleenen.

Maar is dan ook de 7 M. dikke ,,kleilaag" permeabel genoeg om
het mogelijk te maken, dat in de halve eeuw, die verloopen is sedert

het droogmaken van het Haarlemmer meer, onder de polders ten

noordoosten van die droogmakerij een ten minste 50 M. dikke laag

zoet water zich heeft kunnen verzamelen ? Dat beteekent een jaar-

lijksche toename van ten minste 1 M. of, de tusschenruimte van de

zandkorrels in aanmerking genomen, van ongeveer 0.30 M. onver-

mengd water per jaar. Dat is ook vrij wel evenveel als van den

neerslag kan in den grond dringen, terwijl bovendien al het ander

bovenwater er zoet Axater aan den ondergrond kan leveren, waardoor

ook het naar den diepen polder weggevloeide zoete water kan ver-

antxvoord worden. He heb er reeds in mijne vorige mededeeling op

gewezen, dat men het vermogen van klei om water door Ie laten

gewoonlijk onderschat. De klei \-an onze alluviale gronden is in

den regel zeer onzuiver, bestaat grootendeels uit uiterst lijn zai:d

en naarmate deze verhouding toeneemt wordt de ,,doorlaatbaarheid"

grooter. De vetste kiei van den Rieker polder te Sloten ligt als

eene dunne bank onmiddellijk ondei' de opi)ervlakkige veenlaag en

bevat 30"',, werkelijke klei. Van de 7 AI. ,,klei" in den Rieker polder

heeft men ten eerste een |)aar meter zand af te trekken, de rest is

ook \eel zandrijker dan het genoemde vette boxcnlaagje. Spring

liccli uu aangetoond, dal eene laag van Hesbayscli leem van 7 .AI.

dikte iu 24 uur nog len minste 0.03(5 tot 0.045 AI. waterbeweging

toeliet,') ilal is lien lot \ijftien maal meer dan de voor den Rieker

poUler berekende snelheid. Een mij door dien geleerde vrien-

1) lu cliuii lijd werd iiamolijk ('i-ii laayje waltT düorgeiatuii van IJ lol 1.") iiiM. dikte.

3it

Verslagen dei' Al'deeliug Natuurk. Dl. Xl[. .V\ 1903/4.
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ficlijk toegezonden monsicr van dit leem l)lcek liij i\o cliemisclie

analvso dtioi- Dr. N. S( iiooui. Ie bevatten 21. Ti"',, klei, d. i. oni^cveei'

/.tioxcei als (inz,e «lewone, laniclijk \elle alluviale klei üeuiiddeld

iieval. I'i'(H'\en niet vettere klei en welke zieli, gelijk in d(> natuni',

ondrr druk bevindt, fieven mij veel iierin.uer sneilicid, maar toeli

noif voldoende om den livilrologiselien toestand \an den Ilieker

polder te verklaren. Over deze proeven slel ik mij voor bij eene

volgende "'elegenlieid bericht aan Ie bieden.

Het zij mij verder vergnnd de aandaeht te vestigen op eene uitkomst

der reeds in nnjne vorige mededeeling genoemde proeven van Spring,

volgens Avelke, wanneer de verliouding van de dikte eener zandlaag

lol de druklioogte van het water cenc zeer groole wordl, men

geenszins de flltratiesnellieid omgekeerd evenredig mag stellen met

de dikte. Integendeel, Spking vond in dat geval die snelheid onaf-

hankelijk van de fillerdikte. Ik kan dit bevestigen voor klei, en

daarbij kan de di'ukhoogte zelfs betrekkelijk groot, de dikte di^r

kleilaag honderden malen geringer zijn, wegens den zooveel grooteren

Aveersland van klei dan \'an zand. Eene op gelijke wijze als het

samengedrnkte veen, door nitpersing van het water verkregen, 15

C.M. dikke laag van de vetste klei uil den Kieker polder liet onder

80 C.M. druklioogte niet minder water door dan een slechts 4

C.M. dik laagje van dezelfde uitgejierste klei. Berekeningen zoo-

als dii' op [). 294 van de mededeeling van den Heer de Hm'YX,

waarbij de tiltratiesnelheid dooi' 9000 M. duinzand eenvoudig als

\''9ooo wordt aangenomen \an die gevonden in eene proef door

1 M. duinzand leiden dientengevolge tot onjuiste gevolgtrekkingen.

Ook wensch ik erop Ie wijzen, dal in het grove diluviale zand,

dat den hoofdweg vormt voor de horizontale bewegingen van hel

water, de snelheid van bevv ciiiiiLi' ongeveer 10 maal zoo groot is als

iii duinzand.

Onder deze oiuslandiglieden 'meen ik wol te mogen blijven aaii-

neiiien, dal hel in i\v\i ondergroiul van sommige minder diepe jiolders

aanwezige zoele waler auloclithoon is.

Het is nu ook duidelijk geworden hoe op \ele jjlaalsen in den

Haarlemmermeer pol(k>r water kan opwellen, 'dat even zoel is als

duinvvaler. Aldus bij de boerderij ,,llel Botervat' aan <leu l.l-weg,

nabij den Kruisweg ; daarin xond ik, zoowel in de droogste tijden

als na veel regen, een chloorgehalte van 35 tot 37 uiG. per liter,

terwijl op die boerderij een put geboord is tot even onder het diepe

veen, waarin hel waler een cliloorgelialte heeft \aii 235 uitJ. per

liter. Op lal van andere jiunlen in den llaarlemniernieer polder kon
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de aanwezigheid van zoet \vel\valcr (dat geen regenwater, zooals

ik wel een tijd lang geloofd heb, blijkt te zijn) worden vastgesteld ;

men vindt het ook op ongeveer 1 K.M. ten oosten van de genoemde

boerderij, Aerder aan den KruisAveg tusschen den Sloterweg en den

Sloter Tocht, aan den Sloterweg bij den Slaperdijk. Daai-entegen is het

welwater in het noordwestelijk gedeelte A'an dien polder, in welk

gedeelte de diepe veenlaag geheel ontbreekt, overal brak.

Het nit de hoogere omgeving van den Haarlemmermeer polder in

het grove diluvinm, onder de dichte allnviale bedekking voortgeleide

water heeft daar, zooals ik in mijne vorige mededeeling aantoonde,

neiging om op te stijgen, en zoo kan de ontzoutende werking van

het veen zich daar in tegenovergestelde richting doen gelden als in

de minder diepe polders, waar de vertikale bewegingscomponente

van het water naar beneden gericht is.

Zooals liet onde veen als het ware een filter vormt \oor chloor-

natriuni, zoo houdt in de ondiepe polders de ,,oude zeeklei," door zijn

lioog ijzergehalte, het water in den ondergrond betrekkelijk \rij van

zwavelzuur. Het oppervlakkig \een in den Rieker polder bevat

zooveel zwavelverbindingen, dat het, versch gestoken, zeer sterk naar

zwaA'elwaterstof riekt. Water dat ik daaruit geperst had bleek bij

de clieniisclie analyse door Dr. Schoorl niet minder dan 408 niG. SOj

|)er liter te bevatten, terwijl dat uit den 44 M. diepen put, dicht

iiij de plaats waai' dat veen genomen was, slechts bevatte 17 mG.SO,
per liter. Reeds vlak onder de klei, op 10 M. diepte onder maaiveld,

is het SOj-gehalte zoo gering geworden. In de ijzerhoudende kleilaag

vormt zich namelijk pyriet, door het wel bekende minerogenetische

proces, niet voorafgaande reductie der SO,-verbindingen in het veen,

welke reductie hier onder medewerking van zwavelbacteriën, die het

Aersch ontbloote veen geelachtig kleuren, plaats heeft. Pyriet is ook

inderdaad in de klei aan te toonen. En zoo bewijst ook deze omstan-

digheid van het verschil in SO,-gehalte tusschen het bovenwater en

het diepe grond\vatcr jnist vóór de herkomst van het laatste van

i)o\(Mi, in plaats van daartegen, zooals men wel gemeend heeft.

Wiskunde. — De Heer Schoute doet een mededeeling over: „Cen-

triüche ontbinding van iwlytopen
."

lil de volgende regels zal worden aangegexen , hoe een regelmatig

polyloop zich naar zijn hoekpunten of naar zijn begrenzende ruimten

mei liet grootste aantal afmetingen ontbinden Iaat in een stelsel van

kougruenle regelmatige polytopen met een gemeenschappelijk middei-
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punt. Dani'hij zal /'„,_„ een regelmatig polvldop, begrensd door m
ruiiuleii /'„

i
in A',,, met een lengte r óov jibben \(ior«lellen en het

aanfa! ti dei' afmetingen zooveel mogelijk, elk der toevoegingen

„regelmatig", „kongrnent" en ,,gelijkmiddelpuntig" steeds worden

weggelaten

.

In onze rnimte gelden de stellingen:

k'. ,,I)e aciil lioekimnlen van een kidnis /^u laten zich t-piitsen in

twee viertallen van niet door ril)ben Aerbondene of niet iKiiii/renzi'ndc

(Ui)
hoekimnlen, de hoekpunten van twee tetraeders P4 ."

V'. „De acht zijvlakken van ee)i oktaeder Pg laten zich splitsen

in twee viertallen \an vlakken, waar\an er geen twee door een

zell'dc ribbe gaan, d.i. van viertallen van luet aancjrenzendt' vlakken,

(2)

ile zij\ lakken \an twee tetraeders P4 ."

(1)

11°. „De twintig hoekj)unlen van een P12 vormen livceiiiadi

genomen de hoekpnntcn van vijf Pe en eenma<il genomen op
ri(i+i/5)t-'2]

twee verschillende wijzen de hoekpunten \au xijf /'^ ."

IP. „De twintig zijvlakken van een P20 vormen tweewtud geno-

rj(3+V-'5)j/2]
men de zijvlakken Aan A'ijf l'g, en eenriuuil genomen oji

[è(-'5+l'''5)l/2)

twee wijzen de zijvlakken van vijf P^ ."

De iiij de onlbondenen aangegeven lengte der ribben \i>lgl oiuuid-

dellijk uit de opmerking, dat bij do ontbinding naar de lioek|iunt('n

de straal \an den o]ugeschre\en, bij de ontbinding iiaar de zijxiak-

ken de straal van den omgeschreven bul onveranderd blijfl.

1)1 /U .^elden de volgende .stellingen:

f il

III. ,,De zestien hoekpuuteu \an een P^ laten zich s|)litsen in

twee achttallen van niet aangrenzende hoekpunten, de hoekpunten

(1/2 j (\)

\au twee zestiencellen P,g • Evenzoo levert Pc nanv de begren-

zende ruimten twee J\ op."

i\)

IV. ,,De vierentwintig hoekpunten van een 7^04 vormen de drie

(l/-j) (i)

achttallen van hoekpunten van drie 1\g . Evenzoo levert J'>4 naar

(t/2)

de begrenzende ruimten drie Ps op."

d)
V. ,,De houderdtwintig hoekpnnten van een 7'coo vormen op vijf
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[* (1+1/5)]

verschillende wijzen de hoekpunten van \ijf/-'24 • Evenzoo levert

ri)
, . ..^ ,.

„[ia+3I^5)l/2] ,,

1\^(, naar de begrenzende munten op vijt wijzen mji /^24 op.

VI. ,,De zeshonderd hoek|)iii)ten vau een P120 vormen op twee

[i (1+1/5)1/2]

verschillende wijzen de lioekpunlen van vijf Peoo • Evenzoo

levert Peoo op twee wijzen de l)egrenzende niiinfen \'an vijf

ri(i/5-i)i/2]
P120 op.

Met behnlp \-an deze stellingen klimt men gemakkelijk op lot de

overige mogelijke ontbindingen der \'ierdimensionale polytopen.

In ruimten met een grooter aantal afmetingen komen, zoo als men

weet, slechts drie regelmatige polytopen voor, in 7/„ hel simplex

P„-\.\ , het maatpolytoop Po» en het hiermee reciprook verwante

polytoop P,„. Bij deze vinden slechts de stellingen I en III een nit-

lireiding en wel I voor 11 ^2 —1 en III voor ?i==2''. Deze uit-

bieidingen luiden :

VII. ,,In de ruimte R^i,_ vormen de 2" hoekpimten van een

P .p de hoekpunten van 2 simplexen P^^, "
. E\'enzoo

levei't een P „ naar de begi'enzende ruimten met 2''—2 afmetingen

2 simplexen / op .

\\U. .,In de ruimte R p vormen de 2" hoekpunten \an een

P de hoekpunten xnw 2" '' P- ,,
-

. Evenzoo levert een

P' u naar de begrenzende ruimten met 2 —1 afmetingen 2"
~''^
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Natuurkunde. — De lieer van dek Waals biedt eene medcdceliiis;

aan: „Ücer het eveniridit imn een vast lichaam met eoifluide

pliaxe, voornamelijk in de nabijheid van den kritischcn toestand."

II''« gedeelte.

In mijn vorige mcdedceling is de lijn der driephasen-evenwiciitcii

bestiionwd als de doorsnede van twee {p,T,x) oiJjiervlakUcn, u.i.

die der fluïde evenvvichten onderling, en die der evenwiclilcn liissclien

vaste en fluïde pliaseu. Bij anthrachinon en ether liewtaat die door-

snede uit twee gescheiden gcdeoKen, een aan de etherzijde, en het

andere aan de anthraeiiinonzijde. Voor ^vaardcn van ,f, tussdien twee

bepaalde waarden in gelegen, snijden de twee genoemde ()])pervlakkcn

elkander niet. Deze waarden van x liggen dichter bijeen, dan die

der ki'itische phasen, welke met het vaste lichaam coëxisleeren. Ik

heb 7.e in de vorige medcdeeling als een maximumwaarde ol' een

uiininnnnwaarde \an x aangeduid. Wij zouden ze ook ter oiuler-

scheiding kunnen voorstellen door Xe en Xa- Dan is Xe de kleinste

waarde \ au x, w aai-in de beide [p, T, x) vlakken nog een punt

gemeen hebben aan de elherzijde. Evenzoo is xa de grootste waarde

van .1' voor het overeenkomstige punt aan de anthrachinonzijde.

Ten einde de bijzonderheden, welke plaats hebbeu in de punten,

waai'in de twee {p, T, x) vlalcken elkander verlaten, nader te leeren

kennen, is het goed om, behalve de p, x doorsneden der vorige

mededeeling, ook in teekening te brengen de doorsneden der beide

(/;, T,.r) vlakken \'oor standvastige waarde A'an x. Daar de bijzon-

derheden bij de punten, waarin de beide oppervlakken elkander

verlaten, aan de ether- en anthrachinonzijde verschillen, heb ik de

twee volgende ligurön geteekend, en wel fig. 7, dienende voor de

bijzonderheden aan de ethei-zijde en 11^-. 8 \oor die aan de andere

zijde.

In fig. 7 is vooreerst geteekend de bekende lusvormige lijn \'oor

de fluïde evenwichten onderling, (Cont. II, pag. 138), en wel xoor

de waarde van .r der ki-ilische phase aan de etherzijde, die nu'l hel

vaste lichaam coë.xisteert. Laat /-* die kritische phase voorstellen eu

dus het i)looipunt zijn. Dit plooipunt is gekozen links van den

maxinuundruk, in overeenstenuning met de omstandigheid dat de

jdooipuntsdruk met de temperatuur wel zal toenemen. In dat punt

zouden de twee {p, T, x) oppervlakken een gemeenschappelijke raak-

lijn hebl)en, welke loodreclit op het vlak van teekening slaat, maar

\\aar\an dus in de gegeven fignui- zelve niets blijkt. Deze gemeen-

schappelijke raaklijn is natuurlijk een raaklijn aan de doorsnede der

lieide opjiervlakken, welke doorsnede zich (i]i hel vlak \an teekening
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Fig. 7.

projecteert als de { j), 7') lijn voor de driephasenevenwichten. Daar

bij deze
(
/^ /') lijn de waarde van ]> met T toeneemt, kan zij op

tweeërlei wijzen \vorden geteekend ; of, zooals in de teekening is

geschied, gaande door een punt A van den bo\ensten tak, of door

een niet aangegeven })un) dat oj) den ondersten tak zon gelegen zijn.

Deze projectie van den driephasendrnk is door een kronnne aange-

duid, waarin streepjes (mi stippen afwisselen. N'ocn- de gekozen waarde

van ./, is dus behalve P ook hel punt .1 een punt dei- doorsnede

der beide
( p, T, x) oppervlakken ; het pnnt .i echter bij een lagere

tem])eratnur. Door de l)eide doorgetrokken krommen AB en PCD
zijn verdere punten der doorsnede voor standvastige waarde van x

aangegeven \au hei vasl-lluïde oppervlak, voor zoover deze door-

snede niet ligt bimien het gebieil, waarbinnen één tluïde phase zich

in twee lluïde |)hasen (vloeistof en damp) splitst. Voor de theore-

tische doorsni'de, zooals die tussclu^i de [tunlen A en I* zou loopeii,

komt de drie|)hasendi'uk in d(> jilaals.
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Fis. S.

Nu is CM' cV'iic ouistaiidigheid, welke beslist, ol' de driepliasen-

dniklijii loopt, zooals z,ij geteekeiid is en wel naar een pnnt .1 \aii

liet vl()eistoi'l)la(l, of dal zij naar een pnnt van bet danipblad had

nioolnn <;oleek('n<l worden. Voor een waarde van ,r dieiiler liij de

aiilliracliinoir/.ijde gelejien uioel licl theoretisch gedeelte, waai'Vdor

de di-icphaM'iilijn in (h' plaals kouil, kleiner worden en zich len

shilte tol een raakjiunt, ergens op de lijn ..4P gelegen, hebben samen-

"elrokken. Teeicent men dus voor zekere kleinere ^vaarde van .t; de

hierboven genoemde lijnen, zooals tioor de stippellijnen geschied is,

dan moet de vervorndng en verplaatsing der doorgetrokken lijnen

zoodanig zijn, dat er een i-aak|)nnt II op de lijn AP kan konion.

])e vraag is dus, welke vervorming' moet de
{
/i,T) lijn der lluRle

cvenwichlen ondergaan, als men ze voor kleinere waai'de \an ,v

teekenl. Ilel antwoord op die vi'aag wordt gegeven door liet teeken

~
) . Zoowel voor de flnïde evenwichten onderling, als xoor

het evenwicht naast de vaste phase, is deze grootheid in den regel

positief. Alleen in een bepei-kt gebied kan er wel omkeering van

van
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teekeii zijn. Maar dit is geen beletsel om onniiddellijlv in te zien,

dat in tig. 7 voor kleinere waarden van .r de \loeistof-dainpkroninie

in hoofdzaak zal moeten dalen — cii. om door daling tot aanraken

niet de lijn AP te kiuuien komen, moet deze lijn AP loopen zooals

zij geteekend is. Liep zij in den anderen als mogelijk aangegeven

stand, dan ware ophefling noodig om ze tot aanraking te brengen.

Hiermede is vooreerst beslist, dat het laatste punt dat de beide (/>, 7',.?;)

vlakken gemeen hebl)('n, ligt op het bo\enblad der tlnïde evenwichlen

onderling. En ten l\\eede, dat de doorsnede van het \lak der even-

Avioliten met de vaste phase, \ooi' de waarde \'an ,e xan het raak-

[lunt, behalve twee veilikale raaklijnen ook twee horizontale i-aaklijnen

zal moeten bezitten. Dit is in zoo\er i]i overeenstemming met wat

bladz. 450 der \orige mededeeling is opgeraei'kt, dat een dergelijke

loop voor znlk een lijn daar is gesteld. ^laar in zoover afwijkend,

dat, door een onvolledig onderzoek daar de gedachte werd uitge-

sproken, dat de beide horizontale raaklijnen aan de ^'Oorwaarde,

--— = O, gebonden zijn. Immers waren zij aan deze voorwaarde

gebonden, dan zonden zij \ve\ theoretisch bestaan, maar niet ver-

wezeidijkt hebben kinnien woi'dcii. Ik zal' straks het onderzoek van

bladz. 450 weder opnemen en vervolledigen, \^-aarbij zal lilijken,

dat de in fignnr 7 afgeleide vorm voor een doorsnede bij stand-

vastige X kan voorkomen en dat zij inderdaad ook in liet realiseer-

baar gedeelte een maximnni en minimum vertoonen kan.

Maar gaan wij eerst over tot de lieschouwing van fig. 8. Daar

zijn de bijzonderheden der raking geteekend in de nabijheid \an

de ,r van de tweede kritische phase, welke met het vaste lichaam

kan coëxisteeren, en wel van die \velke rijker is aan anthrachinon.

Weder is voor de .e der kritische phase geteekend de (p.T) lijn der

fluïde e\enwichten onderling, en daarop het i>looiininl P gekozen

links van den maximum<lruk. Mochl de j)looipuulsliju zoo loopen,

dat voor dat plooipunt — negatief is, dan zouden wij het rechts \an

den maximumdruk moeten kiezen. Maai' \oor ons doel is de plaats,

waar /-' gekozen wordt, hetzij rechts, hetzij links van den niaximnm-

driik, onxerscliillig. Alleen P mag niet gekozen worden op het

onderste blad, zooals bij R. (.II het geval zon zijn. Ook de projectie

\aii den driephasendrnk is geteekend, en wel in overeenstemming

met het feit, dat nu p met toenemende waarde van T afneemt. Nn
wij P links gekozen hebben, behoeft de drieiihasendruk niet zoo

snel af te nemen, als liet ge\'al zon moeten zijn, \vanneer /• rechts

gekozen was. De punten P en Q dezer figuur zijn nu Iwee punten



(lor doorsnede \rtii de twee (y^ T,.r) upi)er\lakkcn voor de waarde

\aii ./•, welke wij door {Xk)a zouden kunnen voorstellen. Voor hot.

raakpunt der beide oppervkvkken moeten wij de onistaudigiiotlen

koiuion liij .(•„, welke waarde grooter is dan (.t-jt),,. Nu kuHou \vij dus,

(lo(ir iU' lijn <ler lluïdo evenwichten onderling op te tillen en ze,

wal er nood\veiulig mede gepaard gaat, te doen samentrekken, dio

rakiiig kunnen verkrijgen, welke in de figuur weder in hot punt 11

aanwezig gedacht wordt. In dozen stand behoeft de {p, T) lijn der

evenwichfen tusschen vast en lluïdo niet het maximum en minimum

van // 10 vertoonou, on blijft alleen over de noodzakelijkheid der

twee verlikale raaklijnon. Hij nog grootere waarden van ,f en dus

bij ,r y> .r„_ zijn de twoo lijiu'U, welke in fig. 8 gestippeld zijn, on

olkaudor in li raken, en bovoudion do lijn der driephasen-ovenwichten

in hetzelfde punt raken, \aii elkander gescheiden, en omhult i\c

/;,
7' lijn der evenwichten tusschen vast en fluïde geheel en al de

oven wichten der fluïde phasen onderling, zoodat deze laatsten zich

alloen tengevolge vaji vertraging in het verschijnen der vaste phase

zouden kuiuien vei'toonen.

Door het voorgaande is langs grafischen weg de wijze, waarop do

twee (/;, T, ,r) vlakken van elkander losraken volkomen opgehelderd,

en nu blijft alloen nog over de discussie van pag. 450 over den loop

van (
-

)
,
welke daar niet volledig gevoerd is, te completeeren. Wij

hobbou lor bepaling van deze grootheid de vergelijking:

dTj. TV

De gang van don iKiouior in hot twoetlc litl, n.1, Vsf, is op

pag. 443 bediscussieerd. Daar is gebleken dat er een meetkundige

plaats in het {V,.r) diagram beslaat, in den regel bestaande uit twee

lakken, waarbuiten deze groolli(!id negatief is. Deze twee takken

iiuüon verder uitoou dan (Xq imnlen 1) on 1)' (fig. 2 dor vorige

mededeeling) en, Ion luinslo diclil itij hol plooipunl, oitk vorder

uiteo]! dan de punten der spinodale lijn on zolfs der comiodale lijn.

Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de twee takken dezer

meetkundige jilaats samenvloeien. Indien namelijk de richting dor

raakliju in hol buigpunt van oen isopiëst juist naar hol punt /^ dor

figuur 2 is gericht, vallen de twee takken samen. En ter\vijl in hol

|)unt A' de richting der raaklijn in het buigpunt evenwijdig aan de

c-as is gericht, nadert genoemde i-aaklijn in meer rechts gelegen

Ituigpunten van de i.sopiësten steeds moer en meer een stand waarbij
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zij jiiisi naar P, loo]it. Wij kunnen ons deze meetkundige plaats,

waarvoor c.v/- = O is, dus voorstellen als een aan de rechterzijde

gesloten lijn, evenals dit niet de eonnodale lijn, en met de spinodale

ö>
liin en met de liin der punten D, waarvoor -— = O is, het geval is.

dv-

Buiten dit gebied is ?',/• <^ ü, en daarbinnen is r,,/ ^ O — echter

alleen in dat deel \au dit gebied, dat buiten de meetkundige plaats

i\ov punten D li"t. Xenien wij oehfcr het product van ^^— en ?',/• dan

behoeven wij \oor de punten binnen r,/ = Ü geen verder ondersciieid

te maken, en kunnen wij stellen dat buiten de meetkundige plaats,

waarvoor Vg/ = O is, dit product negatief is, en daarl)imien positief.

Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat, evenals de connodale,

de sninodale liin en de liin ^:— = O zich met de temijcratuur \cr-
^ ''

öv-

vormen en verplaatsen, ook de lijn *,ƒ := O van de waarde \an 7'

afhangt. In hoofdzaak zal zij met verhoogde temperatuur zich samen-

trekken naar de zijde van het anthrachinon heen, en dus den gang

\'olgen van de andere genoemde meetkundige plaatsen.

Maar de gang van de waarde van den noemer, nl. \au IT.,/-, is

nog niet bediscussieerd geworden. Ik had in de vorige mededeeling

gemeend deze discussie te kunnen ontgaan, ten eerste omdat ik ze

niet volstrekt noodzakelijk achtte, maar ook omdat ik meende dat

het resultaat der discussie niet onder een eenvoudigen \'orm zou

kunnen worden gebracht, en eindelijk om het aantal meetkundige

plaatsen, niet weder met eene te moeten vermeerderen.

Toch heeft de bijzonderheid in den loop der (p, 7") lijn, voor het

even\vicht tusschen vast en fluïde, waartoe wij in fig. 7 hebben

moeten besluiten, aangetoond dat de discussie niet te ontgaan is,

als wij tenminste langs theoretischen weg de wijze, waarop de beide

(p, T, ,v) oppervlakken elkander loslaten, geheel willen toelichten.

En het resultaat der discussie van de grootheid l^,ƒ is hoogst een-

voudig gebleken — en bijna geheel gelijk aan het resultaat der

discussie omtrent de waarde der grootheid Vsf. Evenals ev een meet-

kundige plaats is, waarvoor V^f^O is, is er een waarvoor II^^^^O

is. Evenals de lijn, waarvoor l'^ƒ = O is, uit twee takken bestaat,

verder uiteenliggende dan de punten D en D' der tig. 2, welke

twee lakken buiten den top der ploni ineenvloeieii, evenzoo bestaiit

ook de lijn ir,/=0 uit twee takken, verder uiteenliggende dan de

punten D en D' , en \loeien ook deze twee takken ineen, hetzij

buiten den top der plooi, of nog daarbinnen. En eindelijk, tie meet-

kundige plaats, waarvoor W^f =^ O is, ligt geheel binnen die, w^aarvoor
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T' ƒ rrr O iö. De ovci'censtemming gaat verder. Zooislmilen I\y= O

deze groollieid iiegalief, eii zoo is builen W,^f^O de waarde van

ir,/- iiejiatiet'. Diiiiieii l',/-^0 is T",/- Positief' en groeit aan tot on-

eindig als wij in de pnnten ï) en D' komen, om liinnen die grenzen

weder negatief te zijn. llelzclfdo geldt voor de grootheid Tf.»/. Binnen

de lijn, waarvoor H'../ ^ ü is, is deze grootheid positief. In de lijn

der punten IJ en /)' is de waarde tot oneindig gestegen, om binnen

(h- punten J) en /)' w-eder negatief te zijn. Heschouwen wij liet

product ,-: II ,s/ dan is dal |(i'oduct huiton II ,/• =: O negatief, en

daarbinnen ])Ositief.

Va- is dus sleehts een klein gebied, waari)iinien de grootheden

ir,./- en !%/• ongelijk van teeken zijn, namelijk in het gebied, begrepen

tusschen de plaatsen, waarvoor dez(! t^rootheden gelijk O zijn. ])aii

is (—
,J

negatief. Tn tig. 7 is dat met de lijn B'A' l!(" het geval

in enkele pimten links van A' , dus voor de punten gelegen tusseheii

lat, waar\oor de i-aaklijn vei'tikaal staat, en het punt A' waar\'oor

raaklijn horizontaal is. Evenzoo voor enkele punten reehls \an

het maximum, weder tot aan het punt, waar de raaklijn vertikaal is.

Om tot deze uitkomst omtrent den gang der grootheid Wi,f te

uerakeii had ik eerst deze gi-ootheid aebracht onder den vorm, welke

Cont. Il, paii,-. '110 gegeven is \oor hd analoge geval \an tweelluïde

phasen onderling', n.l.

w,f= p v,f + f , - f-r - ('•. - .'7) C~]
Wij kumien dan sehrijvcn, (voor de beteekenis der gebezigde

teekens verwijs ii< naar de aangehaalde bladzijde van Cont. II en

volgende itladzijde)

(U

Brengen wij de waarde van r-f voor een lijn van gelijken druk,

welke door het labiele gebied gaat, bijv. BEJ)D'E'B van tig. 2,

in teekening dan verkrijgen wij een lijn als in lig. 9 is voorgesteld.

De punten dezer lijn, waarvoor «=ƒ klein is, stellen de energie der

vloeistoftoestanden voor, die bij dezen druk behooren. De jiunten,

gelegen tussehen de beide vertikale raaklijnen, stellen voor de waarde

van ff voor de labiele phasen, terwijl de overige punten de enei-gie

\oorstellen voor wat wij gastoestanden kunnen noemen. De absolute

hoogte der lijn is, daar zij energie voorstelt, nei-gens iloor bepaald.
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lis. 9.

Alleen als wij ook de eiicriiic voorstellen \an het vaste lii-liaaui

zal (leze, daar zij kleiner is dan van de \loeistof[)liase van dezelfde

samenstelling en van denzelfden drnk en dezelfde teniperatnur, door

een punt worden aangeduid dat I)encden de geteekende kromme ligt.

Ik heb deze voorgesteld door e . Zoolang nu de raaklijn aan deze
's

^

knimme lioven p.j loopt, is {i'sf)/, negatief en omgekeerd. Dezelfde

omstandigheden, die bij het teeken van T" /• voorkomen, komen ook

hier \'Oor.

Maar ofschoon ik op gi-ond \'aii liesehoiiwingen aan cUv.e liguur

ontleend tot de bovenvermelde conclusie omtrent den loop der waarile

van Wff gekomen ben, heb ik toch laler ingezien, dat wij nog o})

eenvoudiger wijze tot een overzicht van dezen gang geraken kunnen.

Wij kunnen TP,/- nog een eenigszins andere gedaante geven, welke

voorkomt op pag. lil van ('out. 11, en wel:

vr,/ = /' +
di-f

n/--f feA).

Van de grootheid (e,,/).; weten wij, dat zij, lichoudeus liei uitzon-
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deringsgex'al van water beneden 4^, negatief is '). Van V.,f weten

wij, dat zij binnen de ineetkniidige |)laats, waarvoor deze grootlieid

gelijk O i8, ])ositief is en snel toeneemt, tot zij op de lijn der punten

D en D' oneindig groot is. Eu daar de factor van I"/ uit denaard

der zaak positief is, volgt liii'r dus uit, dat W^f gelijk O is o|i een

lijn, welke inligt tusselieu die, waarvoor T,/- gelijk O is, iu welk

geval II ',/• = (f.,/-),, en negatief is, en de lijn waarop II'.,/- tot onein-

dig groot positief is gestegen. De laatste lijn is die der punten D
en JJ'. Van de lijn I ',/•=: O zijn wij tut het beshut gekomen, dat zij

in de nabijheid van liaren top in tamelijk wijden kring, om den

t()|i *\vy plooi heeidoo])t, zoodal ook het ])louipunt binnen hare gren-

zen ligt. \'an de lijn (li'v punten /) en //, of der pnnten, waarvoor

-— ^0 is, weten wij ilal haai' toj) bimien de phjoi ligt. \ au onze

nieuwe meetkundige plaats, ir,^=(), Avelke tusschenin ligt, weten

wij nu niet a jti'iori, iioe haar top ten opzichte van den toj) der

plooi ligt. Alleen kunnen wij \'erw'achten, dat als er een groole

afstand is tnsschen de t()p|)en der plooi en die der pnnten I%^= (),

er grooter'kans is dat ook de meetkundige plaats ]r,y = om de

plooi heen zal loopcn. Bij het plooijmnt van lig. 7 is dan het laat-

ste geval verwezenlijkt. Bij het plooipnnt van lig. 8 waarschijnlijk

het tegenovergestelde geval.

Voor de pnnten, waarvoor Vs/=0 is, wordt:

of '

Jjr
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eii neiueii wij ia aanmerking dal {^sf)., negatief is, dan leiden wij af:

als V.f negatief is, en omgekeerd.

rn'lP
^ ertielijken wij de waarde van i ^77, voor (k'ji drieiiliasendruk in

(11

de onmi(UkdIijke naltijlieid van een plooipnnt, met de waarde \aii

T\-^] voor het evenwicht van vaste en tinïde phasen, in het daar-

opvolgend punt, dan kan op meerdere wijzen aangetoond \vorden,

dat deze waarden even groot zijn. In fig. 7 is dit ook inderdaad

aldus geteekend, maar in fig. 8 komt in de nabijheid van P een

sprong in de richting van den druk voor, die in werkelijkheid niet

bestaat. De lijn die zich van P naar boven uitstrekt behoorde dus

in F zoo gebogen te zijn, dat haar begim'ichting de \oortzetting van

den driephasendruk was.

Daar het raakvlak aan het (/;, T, .c/) oppervlak loodrecht op het

vlak van teekening is, omdat het een lijn be\at \velke in 1' lood-

recht op de teekening staat, zal elke kromme op dat oppervlak, gaande

door F, zich projecteeren in de doorsnede van het raakvlak met het

vlak van teekening; en dus, zoowel de krommen die van /^ naar boven

gaan, als die welke naar beneden gaan, zullen zich volgens deze

doorsnede en dus in elkanders \'erlengde projecteeren. Uit de \vaarden

van bladz. 451 (vorige mededeeling) Aolgt dit ook. Voor een drie-

phasendruk heeft men :

dT Vg.

In de onnuddellijke nabijheid \'an een plooi puni isiConi. H. pag. 125)

en geiiik O: en \ inden wii: — = -?-
.-'\ *•.—•'•, ''T Vöï'.

Ten slotte nog deze opmerking. Nu wij besloten hebhen tot hel

bestaan der toppen van de lijnen ]\f^() en ir,y=:(), zullen wij

ook tot het besluit moeten komen, dat de complicaties in den loop

tier [ji, .r] en der {p, T) doorsneden van het oppervlak der fluïde

phasen, die met de \aste coëxisteeren, beperkt blijven lot de nabij-

heid der kritische phasen. Het is dus niet zeker, dat in een door-

snede voor gege\en .r. als d(>ze bijvoorbeeld halverwege tusschen

.(,,, en .(•„ gekozen wordl. nog de beide vertikale raaklijnen voorkomen.
Zoodra ze samengevalleu zijn, heeft de doorsnede geen enkel bijzonder

punt meer, en is dus iml^ df ivinigrade sloUing vervallen.
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Natuurkunde. — De Heer K amkülincii Onnks hicdt aan .Me<le(lcc-

liiig K". 88 (5'''-' \ei'\(ilu:i uil het \aliiui-kini(lig Lal)or;iloi-iiiiii

te Lciiloii : W. 11. Kkksom : „IsoÜu-nncn^ run iiwiiijsels i-<in

zuurntof en, koolzuur. V. Isotlwriium rni/ mriiijsrls owt. dr

inoh'culairgehaltcn 0.1047 en 0.1994 aan. zu/irsfof, en liet cer-

(jelijken van deze niet die van zuiver l-oolzitui'S'

\S 5. Volg'Ciis 1^4 (Verslag (1. vergixd. Oct. p. 566) lieten de waariie-

iiiiiigeii toe (Ie gegevens voor liet kritisehe iiniil der ()iiges|ililsle

mengsels voor liet gebied der grootere \(iliiinina eu het teniperaliiui-

gebied waarover waargenomen is, in den zin zooals aldaar is niteen-

gezel, met grootere nanwkeuriglieid te bepalen dan nit de aldaar

gegeven teekening mogelijk was. Hiertoe werden op dubbele schaal

diagrammen ontworjjen voor de punlen in het homogene gebied voor

welke het volume grooter is dan 0.005; in deze diagraninien wordt

zoowel voor loij — als voor luij r -. 0.0005 voorgesteld door 1 mm.

Ter onafhankelijke bepaling xan de veriiouding dei' kritische drukken

en Ier controle voor de verhouding der Imtische temperaturen \an

mengsel en zuiver koolzuur Averden voor hetzelfde gebied diagramme]

i

pv
geconstrueerd, in welke lotj -- is uitgezet als functie van Imj p\ in

deze stelt 1 mm. xoor: op de /oi/ ji-i\^: 0.00025, op <le '"// T^v-as

:

0.0005.

§ 6. Hel diagram voor het mengsel, dat op cahpieerpapier was

overgenomen en waaro]) in het midden een assenkruis was geteekend

om nauw keuriLi' te kunnen beoordeelen of tle assenstelsels voor de

beide diagrammen overeenkwamen, werd gelegd op dal \an kool-

zuur, zoodat de loi/ r-, i-esp. /or/ /rassen samenvielen, en zoolang

verschoven totdat op het oog de isothermen van hel mengsel

pasten in het svsicem voor koolzuiir. Uitgemeten werd dan x'oor

de isothermen \aii ('O,, die vielen tnsschen die \an hel nuMigsel,

de ligging van de eerste telkens ten opzichte van de twee naast-

bijzijndc \an de laatste, en wel voor een aaiital regelmatig ver-

spreide punlen. Noemen we de temperalnren der twee naaslbij-

zijndc Lsothernien \an het mengsel 7\ en 7'„, de leinpi'ralnur die

voor het mengsel correspondeert mei die van den beschouwden

isotlierm van koolzuur 7'', dan verkrijgt men een aantal waarden

T'— T,
voor de verhouding <f =: — —-. Aangenomen werd dat de isoiher-
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iiuMi liet best op elkander pasten als het gemiddelde kvA^adraat \'an

de N-ersehilleii van ip en de gemiddelde ip zoo klein mogelijk was.

Tabel XXIV, die betrekking heeft op de vergelijking van het

/o7/>diagram yam het mengsel 0.1 met dat \an C0„, geeft in de

derde kolom het liovengenoemde gemiddelde verschillenkwadraat en

wel voor de isolliermen van 41.95' en 37.09' van CO, (na herleiding

tot hetzelfde temperatunrinlerval T.,— 7\) vereenigd, voor de ver-

sc-hillende over-elkander-leggingen aangeduid! in de eerste kolom, waarbij

1.85 van het mengsel samenviel met de waarden van /o»/ j/> voor CO.,

genoemd in de tweede kolom.

T X i; ]•: 1. xxi\

.

I[

I

II[

IV

V

•1.8850

1.88-40

•1.8829

I .8821

1 .8810*

O 12 IC).")

O 010535

0.00478'?

0.00-'ii40

O 00(1221

.\ang-'nniTieii : 1 88235

In tabel XXV \'iiidt men de aldus gevonden gege\ens voor de

ki-ltische pnnten der mengsels vereenigd met de gegevens het relfende

[iloui- en raakpunten, benevens de ki-itisehe |)unten van kool/jiur

en zuurstof (deze laatste volgens 0],szk\vski). ')

TABEL XXV.

X
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yicn vc'i-krijijt voor <~\ -= — voor de mcim'scls O.J cii (t.2

respectievelijk : IJ.435 eii 3.44(5, in voldoeiulf o\eret'ii8leiniiiiiig met

de waarde 3.45, uevondeii in deze Aledetl. IV, Zittiiiiisversl. Ocl.

ji. 556, voor koolzuur.

.Men kan oniti'ent de kritiselie jiojievens het volgende opmerken:

''xk vei'tooni in liel onderzoelite jiebied een ma.xinuim
;

//j-/,- daalt xoor

j: tus«'lien 0.1 en 0.2 zeer veel langzamer dan tnssehen O en 0.1 :

hetzelfde geldt in veel mindere mate \oor 7^/,.

§ 7. Ter berekening van de in .Aleded. N°. 75 (Zittingsversl. Nov.

lüori ingevoerde grootheden:

1 fdT,i\ 1 fdp,,\

Tk V d.v A^o n V d.v J^o

lie!) ik \ersehillende in Tabel XXV medegedeelde grootheden voorgesteld

als functies van .r. Men zou waarnemingen Aoor meerdere waarden

moeten hebben om met eenige zekerheid te kunnen beslissen\an .f 'ë

hoe bv. Vj;!.- van .v afhangt. Daar het bleek dat de gegevens van tabel

XX\ met het oog op het kritisch volume van zuurstof niet voldoende

door eene kwadratische functie konden worden voorgesteld, heb ik

daaraan eene term met ,c' toegevoegi en de coëtficiënten berekend

uit de gegevens voor koolzuur en zuurstof (hiervoor f\ gelijk stel-

lend aan de waarde vonr koolzuur) en de beide menusels. Aldus

werd gevonden

:

T,.k = 3'/,|l — 0.6563 .V + 0.8350 .v' — 0.6715 j;'|.

yvfc —Pk \\ — 1.0871 .V + 4.1 885 ./•' — 3.4063 .r'|.

.r,jt = vk \l + 0.5422^ .1- — 4.0310 .r' + 3.2183^(;'|.

T.^pl — Tk jl — 0.25792^ — 0.2349 x%

p^i^i =pk |1 + 1.6639 w + 1.5775 ./- — 3.5462 x'].

T„ = 3't{l — 0.2474 X -\- 0.0898 a-' — 0.3352 .o'\.

p,., =pk \] 4- 1.4953 .e — 1.9113 .r" -f 0.1112 ,v'\.

De gegevens i)elreflenilc 7',,/ konden zeer nauwkein-ig door eene

kwadratische functie worden voorgesteld.

Te verwachten is dat voor waarden van .)• buiten het gebied waar-

over de waarnemingen zich uitstrekten deze fornniles belangrijke

afwijkingen van het expei-iment zullen kuimen vertoonen, omdat

1) Hel Ijlijkl hier dal in het diasjiain muilegodeeld in $? 'HZillingsversI. Ocl.), om de

beste overeenslemming Ie verkrijgen voor hel gebied der grooteie volumina, de isoüier-

men van hel mengsel 0.1 nog 5 mm. naar links, die van hot tweede mengsel

6 mm. naar rechts moeten worden verschoven. De conclusies betrelïende hel niet

overeenslemm 'u bij de kleinere volumina blijven evenwel geiden, de afwijkingen

worden zelfs hier groeier.
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fouten iii de waarnemingen voor ,(-= 0.1 en ,r = ().2 vergroot over-

gaan in de waarden voor het andere gebied. Vooral zal men dit

moeten bedenken voor l\k, jhh en ?vt, die aan zooveel meer lonten-

bronnen onderhevig zijn dan de andere grootheden.

§ 8. ilen \ indl uit de boven medegedeelde formules :

a = — 0.6563 , ,i = — 1.0871,

^U±A ^)^
0.5422%

terwijl t'. — ,?= 0.4308. Dat deze waarde niet beter met de direct

gevonden waarde van y overeenstemt, terwijl toch in § 2 gevonden

werd dat \oor de beide mengsels genoegzaam voldaan is aan de

betrekking ,

^ = constant, is te wijten aan de voorstelling door
ïk-

bovengenoemde functies, van welke te verwachten is dat zij juist aan

de randen wat betreft de differentiaalquotientcn de grootste afwij-

kingen zvdleii kunnen vertoonen.

Met het oog liierop moet men ook de oxereeiistemming tussche]i

1 fdT,„i\ 1 fdl\,.\
, , , ,

1 f'^P-A— en — , alsmede tusschen — --

—

en
7>,V <^A' A = o Tk\ d.r J^=o pk\ dx J^:^(,

' als vokloende beschouwen.
ptV dx Jx= o

1 fdT,.,i\ 1 fdp,^i\
De uit de waarden van —- —;

—

en — —-— met behulp
lk\ dx Jx= o pic\ dx Jx= o

van de formules 2a en 2h van Meded. N°. 75 en de in deze Meded.

IV, (Zittiugs\'ersl. Oct. p. 556) gevonden waarden voor de daarin voor-

komende coëfficiënten C^, ^r— en (_\ ^^—;— 1 berekende waarden van
ör/ ndwd

1 {dJ\r\ 1 fdpa\
a en (?, en dezelfde berekend uit 7-- en — (daar

I lc\ dx Jj: ^0 J
/.- V ''•'^ ,/.'= O

volgens Meded. X". 81, Zittingsversl. Sept. 1902, p. 341 dezelfde

formules gelden voor deze grootheden), zijn met de uit de kritische

punten K gevonden waarden vereenigd in Tabel XXVI, in welke de

eerste kolom aangeeft aan welk punt de gegevens ontleend zijn.

Hij deze toepassing van de formules van Meded. X°. 75 moet men
bedeuken, dat l)ij (k' afleiding daarvan gebruik is gemaakt van de

wet der overeenstenmiende toestanden, terwijl in ^ 4" ) bleek dat bij

de kritische vohunina reeds afwijkingen merkbaar werden. Zoolang

,( evenwel nog zeer klein is, zullen (k^ punten P voor de verschil-

1) Zie Vehschaffelt, Meded. N". SI, Zilting>;ver.<l. .Umi 1902, p. i'M.

'-) ZiUingsversl. Oct. \\. TjOO.

40*
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TABEL XXVI.





W. H. KEESOM: „Isothermen van mengsels van zuurstof en
koolzuur. V. Isothermen van mengsels met de molecu-
lairgehalten 0.1047 en 0.1994 aan zuurstof en het verge-

lijken van deze met die van zuiver koolzuur".

200

eoo 000

Verslagen iler Af.leeling Nuliuuk. Dl. XII. A". 1903/4.
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voor .f ^ 1 en tlerliahe voor grootere ,;; te groote waarden voor

T„— Txi,i opleveren.

§ 10. Zuiivrhekl ran Iwt koolzuur. De gevonden waarden van

« en ,i en de bij 25.55° gevonden danipdrukstijging bij de conden-

satie: 0.07 aün. (zie deze Meded. IV, Zittingsverslag Oct. p. 54(|)

laten toe te oordeelen over de zuiverheid van het gebrniktekoolzunr.

Met behulp van de formnle (9) van Meded. N°. 79, Zittingsversl.

Maart 1902, welke voor de in deze Meded. gebruikte eenheden kan

geschreven worden:

('".-^•>) ii\-ih) = A, .r(«H«-^--2)
^

als

At — \ ^ 0.0036625 t

en

P dT I Al

vinden we, in de onderstelling dat het bijmengsel eens znnrstof was,

en voor o en [i gebruikende de waarden ontleend aan het pnnt A'

:

.V = 0.00027 .

§ 11. Retrograde condenmtie. In de bijgevoegde plaat worden

medegedeeld voor de beide onderzoclite mengsels lijnen die vi;,/ voor-

stellen als functie van r volgens de tabellen gegeven in §§ 2 en 3

(Zittingsversl. Oct. p. 557 en vlg.). De lijnen voor de verschillende

temperaturen zijn gekenmerkt met de letters, onder welke de be-

trelfende isothermen aldaar zijn medegedeeld. De cijfers o|) de plaat

«j-elilen voor de eenheid: 0.00001.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlixgh Onnes biedt aan : Mede-

deeling N". 88 (6<'« vervolg) uit het Natuurkundig Laborato-

rium te Leiden: W. H. Kkesom : ,, Isothermen van mengsels

van zuurstof en koolzuur. VL Invloed van de zwaartekracht

op de verschijnMÏen in de nabijheid van het plooipunt bij binaire

mengsels."

§ 1. Li deze Meded. V, § 1 (Zittingsversl. Oct. [). 556) werd
opgemerkt dat de \'loeistofmeniscus bij liet eindcondensatiepunt over

een zeker temperatuur-gebied in de buis \erscheen of verdween.

Door KiEXEN (Meded. N". 17, Zittingsversl. Mei 1895), zijn deze

\erscliijnsclen het eerst \erklaard uit de theorie van van der Waals
betrelfende den invlootl van de zwaai'tekraciit op het theruiodvnanüsch

evenwicht bij mengsels (Contin. 11 \). 30). Het volgende kan dicneu
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oin te (lofii zioii dal er ook eeno qiiaiititatieve overeenstennniiig

tiissclieii (Ie vei'8cliijnselen en die theorie beslaat.

^ 2. Bij het nieiigscl met het molecidaii-gehalle 0.1047 aan /.iiiir-

stof kwam bij vergrooting- van \ohime de meniscns i)ij 21.86° van

boven in de buis, bij 21.94'° ontstond liij liij deoistreep 44.99

(roerder onder, kwikmeniscns bij 41.66); bij 22.17° kwam de menis-

cns van onder in de bnis, bij 22.09" ontstond hij bij deelslreep

43.98 (roerder onder, kwikmeniscns bij 41.57). De lup van de buis

was i)ij tleelstreep 47.40 (cm).

Hij het mengsel met het moleculairgehaile 0.1994 kwam de menis-

cus bij 13.12° van onder in de bnis, liij 13.07" onistond hij liij

deeistrec]) 38.5 (roeder boven, kwikmeni.scus bij 37.4); bij 11.89^

kwam <le meniscus van boven in <le buis, bij 11.92° ontstond iiij

l)ij 42.3 (roerder onder, kwikmeniscns bij 37.7). De to|i van de

bnis was bij deelslreep 42.97. We kunnen sicllcn dat bij dit mengsel

de grenzen waarlussclieu de uieiiiscus in de buis verschijnt, zijn

13.10° en 11.90\

Bij deze waarnemingen werd iiel \oiumc van af den homogenen

toestand, liij kleine veran<leriugeu tegelijk, vergi-oot ; in dit geval

komi ook zouder roeren de meniscus snel op zijne definitieve plaats,

welke dan door roeren niet meer verandert. Wanneer men omgekeerd

van den toestand waarin splitsing in twee phasen was, uitgaat en

het volume verkleint, dan verdwijnt de meniscus eerst na roei'en,

en dan wel plotseling; in hel eerste geval schijnt dus het evenwichl

veel sneller in Ie treden ^).

§ 3. Om bovengenoemde waarnemingen uh>I de theorie te kunnen

vergelijken, heb ik , nagegaan wat men daarvoor kan afleideji als

men ,r zeer klein onderstelt. Men leidt uit de beschouwingen van

VAN DER W.v.vLs (Contiu. II, !>. 30 en vgl.) gemakkelijk af dat de

met elkander in evenwicht zijnde phasen worden bepaald door het

volgende stel vergelijkingen;

l JA(1—^)+J/,.Y ö'rf, \ /d^„,- ,

(1)

Hierin is \y de vrije energie voor de moleculaire hoeveelheid \an

•1 mengsel, r hel moleculairvolume in cm'., .17 hel inoleculairgew ichl

1) Men vergelijke hiermede wat iii deze Mc-ded. IV, Ziltingsversl. Oct. p. ö.JS

werd opgemerkt belrelTende liet niet dadelijk intreden van het evenwicht bij ver-

warming van koolzuur bij het kritisch punt. Men zie ook Gouy, G. R. t. 116,

p. 1291 en Maïhias, Le Point critique des corps purs, p. 89.
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\-an de stof waarvan de hoeveelheid in het mengsel aangegeven wordt

door r (bijmengsel), .l/j dat van de andere stof, terwijl

De vergelijkingen (1) bepalen op het ifNopper\'lak eene kromme,

die ik volgens Kuenen (1. e. p. 6) de gravitatie-kromme noem ^).

Uit (J) leidt men af dat:

dv /^dv\ F V

(Lvgr ydxJi.T /'ö^il'^j M,(l—a;)+M^xfdh]}\^^^^ .r/^"^
dr' J V \d.vdvj^^^^' '^^Adv'

Uit deze verg. volgt dal iii het plooipnnt •= —- , dns de

gravitatie-kromme raakt aan den isopiest, en derlialve ook aan de

spinodale lijn, waarvoor F^=0. Dan zal ook in het volgende pnnt

van de gra\itatiekromme die door het plooipnnt gaat, bij eerste bena-

dv /dv^
dering = f ^ zijn, of in het plooipnnt

d^v /Ö'y'

Met behulp hiervan wordt voor een pnnt A'an de gravitatie-kromme,

tlie dooi- het plooipnnt gaat, dicht bij di.t laatste:

1 i/ö/A/d'A /öVA/dyV rd'F'\/dv\ /d'F

in welke vergelijking de ditferentiaalquotienten vaji F en r moeten

genomen worden in het plooipnnt. Stelt men nu hierin .ry^,; klein,

dan kan deze vorm, gebruik makende \an herleidingen als in Meded

N°. 75, § 7 (Zittingsversl. Nov. 'J901), bij eerste benadering worder

teruggebracht tot

:

\d-vJvT

in welke betrekking <le di fleren tiaalquotienten van p nuieten genomen
worden bij het kritisch imnt van de enkelvoudige stof.

') Men zie ook Kuenen, 1. c. i'^ig. i2.

^) Dit is voor de gravitalif-Urommo op hel ij-vlal< vocir coiistanle massa op

andere wijze aangetoond door Kuenen, I. c. p. 8.
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Stelt men ook in het tweede lid viiii de veruelijkiniieii (l^r klein,

dan kan men <lo laatste integreeren tot

/dpV

1
( ,_,,y. ,Y- _ 2 - -^^fj^^"^ :^''

al> + constante . ,2)

WJt
Uit deze vergelijking laat zich geniai<k(>lijl< alleideii de waarde

van .vtjjI als gegeven is de gemiddelde^ samenstelling A, de hoogte

van de bnis Hen de plaats waar de menisens versehijnl, derhalve

ook .r/),/— X als dit Jnist plaats heeft ondei- ol' Ikivcii in de huis,

eii dan ook de temperaturen waarbij dit plaats grijpt, doemen we

'/'.\>.' de plooipnntstempei-atnur behoorende bij de samenstelling A', 7'/,,,/

de temi)eraiuui-, ivaai-bij de menisens jnist boven in de bnis versehijnl,

T„,^l hetzelfde voor onder in de buis. dan \ erkrijul men :

3 X fd/'\
I

••! / 'M^(jH~ clTj-f.i

en voor 7,,.^,/ dezelfde formule met het andere teeken.

Voert men als in Meded. N°. 75, § "2, de wet van o\ereenslem-

uiendi' toestanden iu, dan wordt deze forunde

;

waarui (I—~ nog door den vorm getceven in Meded. X°. 75, verg. 2

zou kuinien worden vervangen.

§ 4. r>ij de vergelijking van l'oruiule {'.>) met de waarnemingen

vermeld in § 2 heb ik ondersteld dat voor het gebied der plooipnnten

bij eerste l)eiiadoring de wet dei- overeenstemmende toestanden geldt

en voor « en ji genomen de waarden oidleend aan de waar]ienHngen

betreffende de plooipnnten i'zie deze Meded. \', § 8).

Voor
I

1 heb ii< ueuoiuen de waarde —5.3, door VEKsrn.\l'FKT,T
VOwV

(Meded. Suppl. N». 6, Zitlingsversl. Mei VMV.i, p. 76) berekend

uit de reeks van KAMKULiNon Onnks, welke met C\ = 3.45 ') geeft

C\ ( ;-^ ) = — 2JH'). Met de waarde //=5.8 cm., en de kritische
OU)

. ') Zie deze Meded. IV, Zitlingsversl. Oct. p. üöC.

=) Vergelijk Meded. N'. 75, Ziltingsveisl. Nov. 1901, p. 345.
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(liclillieid \()()i- kdolzunr ^ 0.443, lKM-ek(^ii(i uit de ge2,'evens van
'/,

(leze Meiled. I\ \iiidl men, onderstellende dal riinnule (.'}) eens zon

gelden lol aan di' waarde .e ^ 0.1047 :

De overeeidconist niel de in §2 gevonden waarde: 0.23^ (tussehen

0.Jo° en 0.31 ) is hetei- dan men !)ij de gemaakte onderstellingen

mei reehl kon xei'waehten. Dat voor hel tweede mengsel hiervoor

gevonden Averd 1.20 tooiH dan ook aan dal \(ior deze waarde van
./ ternnMi met .r" enz., reeds een over\\'e,ij;(Miden inxloiMl helilieii.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlimjh Onnks biedt aan Meil. N". 89

nit het Xatnurknndig Laiioralorinm Ie Leiden : }1. KAMKin.iN(;ii

On?«es en C. A. Ckommelin : „(hwr In't tm-teit van ziwr Jaije

ti'.mparnhiren. V. Verheti'viiKjt'ii in ih' hcsc/wj'iinlc t/wniio-

('lementcn ; eoie batterij van .itaiulaard-t/wi-mo-elementeii cii het

i/ebruik daarvan bij thermo-dectrlsclie teinperatuiirsbej>alinf/cn."

§ 1. Verbeteriiuiev in de bescherwde tlierwo-eleinenten. In Meded.

N". 27 II (Juni '9(j) zijn de inrichtingen beschreven met welke toen

de therino-electrische temperatnursbepalingen \'erriclit werden. De
melingen, ten behoeve van welke deze temperatnursbepalingen dien-

den, zijn nog steeds niet afgesloten omdat zij met telkens verl»eterde

ini-ichtingen zijn herhaald. Intussclien wqvA ook de thermo-electrisclie

temperatunrsbepaling zehe \'erbeterd. Bij de proeven van den Heer

Hoi,i,MANiN ^) deed zich reeds de gelegenheid voor omtrent een enkele

dier verbeteringen iets mede te deelen. Doch eene volledige beschrij-

\ing van de wijzigingen, welke, sedert Med. N°. 27 ^•erscheen, zijn

aangebracht, bleef tot not^' toe achterwege. Zij wordt in het xolirende

gegeven

.

Nog steeds wordt nevens de ,,beschermde" (zie Med. N°. 27)

waarnemings-elementen gebruik gemaakt \an beschermde controle-

of standaard-elementen. Verder is er aan vastgehoudeti, dat zoowel

de \\aarnennngselementen als de controle- of standaard-elementen

zoo geconstrueerd zijn, dal beide ,,beenen"' (de soldeerplaatsen met
hun beschermingsbuizen), ter beproeving op stroomloosheid van het

element bij gelijke temperatuur der soldeerplaatsen in stoom, ijs of

willekeurige tot vloeistof verdichte gassen gedompeld kunnen worden.

1) Bakhuis Roozeboo.m. Ziltiugsversiag, 1902— l'.KXi, p. 280.

HoLLMANN. Zeitschr. f. Phys. Chem. Bd. 43. 2. p. 129. 1903.
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r>ij hel uaai'iioiiiiiig«elemen( vvordl, om ccn aanzioilijkc eloclro-

iiHilorisclK' kraclil lo V('rkrij>ien, ,i>'el)ruil< uoiuaakl van (l(M'onil)iiialio

coiistaiUaaii on slaal. ^^'ij xonden daarNooi- met ddoi- Maktmann en

lïK.viN geleverd constantaaiidraad 46 microvolt [ler graad (O -f 100°)

Ki.KMKNrir on ('zkkmak ') geven voor constantaan-ijzer 51, Ckova")

63, VAN AriiKL en Pait,lot'') 47, II. Rubkns') 53, IIolhoun en Wikn'')

56, Ki,KiNi:u ") 58, Kiens") 54. ConsUuilaan en staal bleken ook

aan lii' in Med. N". '27 opgestelde voorwaarden van hiMiikliaarlu'id

voor tlu'iinoelemenfen te voldoen. Het gelukte draden Ie vinden,

waarin, nadat zij als in Med. N". 27 aangegeven, i)ehandeld waren,

bij een temperatuursversclul van 100' de |K)tentiaaI-verscliillen langs

den gelieelen draad niet meer dan 0,5 niicrovolt en aan de niteinden

u\er een lengte \an 50 a (!() c.M. nid meer dan 0,05 niicroxoll

bedragen "j.

Ten einde de l)o\en bespi'oken beproe\ing op stroondoosheid moge-

lijk Ie maken is aan elk der niteinden van den eonstantaanilraad

een staaldraad gesoldeerd. De soldeerplaatsen van de 1 wee staaldraden

met de k()|)eren toeleidingsdraden worden op gelijke stand\'astige

tempei'atnur, nl. O' gehouden. Elk dier laatste, steeds op 0° gehouden,

besehei'uide soldeerplaatsen heeft zijn eigen ijspot, die geïsoleerd van

de andci'cn opgesteld is. (Zie lig. 1, PI. 1 en vergelijk daarbij fig. 1

en 2 van l'l. I Med. N°. 27).

\h' inriehting van de beenen is evenals die van het geheele element

in beginsel de in Med. N". 27 beschrevene gebleven. De eonstantaan-

draad, die evenals de nieuwzih'erdraad van Med. N". 27, zeer liehl

aan knikken blodl y.ou slaan en dan storende eleetromotorisehe

krai'iilen zou kunnen \ertoonen, wordt weder beschermd door een

dikwandige raoutchone-slang, welke met de glazen besehermings-

Ituizen der beenen luchtdicht verbonden is. Bij den staaldraad was

Avegens zijn \eerkraehtiglieid deze beschei'ming niet noodig, hij is

1) Klemencic en Gzermak, Wied. Ann. lid. 50, |>. 174. 1893.

3) A. Grova, C. R. 125, p. 804. 1897.

^) V.\N AuuKL en Paillot, Arcli. d. Sc. pliys. d nat. (!o;nèvc Per. 3 T. 33.

p. 148. 1895.

•') H. Rubens, Zeitschr. f. Inslrk. Bd. 18 p. 65. 1898. .

•) HoLBORN und WiEN, Wied. Ann. Bd. 59, p. 213.1896.

") Kleiner, Arch. d. Sc" phys. el nat. Genève. Per. 3. T. 3i2. p- 280.

') FucHS, Ucber das thermo-electrisclie Verhallen einiger Nickcl-Kupfer-Legier-

ungen, Graz, 1893.

'*) De gebrelcen, die bij de in Med. N". 27 aangegeven behandeling vermeden

worden, zijn later ook opgemerkt bij thcnnoelemenlen der Phys. Techn. Reichs-

anstalt. Men heeft daar verder dan ook de bedoelde behandeling toegepast. (Vergl.

Zeitschr. f. Instrk. Bd. 19. p. 249, 1899).
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door een laag schellakvernis tegen roesten beveiligd (ter meerdere

bexoiliging van deze laag kan hij nog met een dunwandig eaontclioni--

buisje l)ekleed worden). I>ij het been constanlaan-staal bevindt de

conslantaandraad (1 ni.M. dik, 0,r>'2 ii weerstand per ^1.) zich inde

binnenste slazen bnis (zie liiï. 2, PI. 1 en ver»', fiu'. 4. PI. 111 Aled.

N". '27), de staaldraad loopt reciitnit tnssehen de binnenste en buitenste

bnis (zie fig. 2, PI, I en verg. tig. 4, PI. lil van Med. N". 27). Wegens

het geringe geleidingsvermogen was hel opwinden van den staaldraad

om de binnenste buis (verg. fig. 4, Pi. lil \an Med. X". 27: uiel

noodig. Voor de beenen, tüe allijd in ijs gedompeld worden, is een

stevige l>uiteuste bescliermingsbnis zeer gewensciit, met het oog op

het aanstampen van het ijs, dat hei-haaidelijk moet geschieden. Wei
wordt elke ijspot (zie fig. '1, PI. 1) nou- ondiuld met een iieschermings-

kegel van geolied carton, die met (k'U benedenrancl in liet water

O}) den bijbehoorenden schotel staat en dus een lieneden g(>s]olen

Inchtmantel om den ijspot vormt. Doch bij warm weder blijft uan-

slampen van het ijs om de vijf minuten geraden.

Om de constructie der elementen te vereenvoudigen is wel gebruik

gemaakt van buizen met twee openingen (zie fig. 6, PI. I) door

welke de beide draden van het element getrokken worden, doch vele

dezer buizen vertoonden spanningen, waardoor zij niet te l)ewerken

waren.

Een groote moeilijkheid was vroeger gelegen in het maken \an de

\-erbinding tusschen het eindblokje (verg. voor de beteekenis hier\an

Med. N". 27) en de beschermingsbuis, welke vei-binding niet alleen

luchtdicht moet zijn, doch ook in stoom en bij lage temperaturen in

allerlei vloeistoffen gebracht moet kunnen worden. Deze moeilijkheid

is sedert geheel overwonnen. In N". 27 werd reeds aangegeven, dat

beproefd zou worden het eindblokje volgens de methode van C.\illetet

te soldeeren aan het daartoe te voren geplalineerde glas. Dit is voor-

treffelijk geslaagd. De glazen bnis wordt aan het uiteinde met

platinachloruur in de blaasvlani geplatineerd, waarbij men er op

letten moet, dat zij volkomen cylindrisch l)lijft, vervolgens \vordt

zij galvanisch verkoperd en bo\en een spiritusvlam vertind. Om het

uiteinde wordt dan de dunne opstaande aan het blokje gedraaiile

rand, die eveneens vertind en zorgvuldig gereinigd is, gescho\'en,

\\aarna beide met hars als vloeimiddej aan elkander worilen gesol-

deerd. Dopje, soldeernaad en verlind glas \vorden dan samen galvanisch

geplatineerd en verguld. Op deze wijze is een belangrijke verbetering

verkregen. De verdikking \an het been door den caoutchoucbe-

schermingsring is vervallen, de sluiting !;> volmaakt en blijvend, het

been kan in bijna eiken toestel bevestigd en in bijna elke vloeistof
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gedompeld woi-dcii zoiidei' dat. \aii aantasten der draden ot' \an

nevcnshiiting ergens tnsseheii de twee draden sprake kan zijn.

Niel altijd is platineeren en vergnlden noodig. Het, tliernio-elenienl

liij de j)n)even van IIoli,m.\nn 1. e. gebruikt was alleen vertind (daar

het aeetaklelivd tin niel aajilast ).\Vil men hescliei'mde lliei-nio-eieinenlen,

om een of andere reden niet in onnnddellijke aanraking i)rengen niet een

eliennscli sterk wei'kende vloeistof waarin men ze dompelt, zoo worden

zij omgeven door een afzonderlijke besehei'ndngsbnis (zie lig. 3 en 4,

PI. I), eindigende in een daaraan, op dezeltde wijze als zoo even aange-

geven, gesoldeerd dnnwandig koperen dopje, waarin het blokje van het

thermo-clement jnist past, en welk dopje galvanisch met een geschikt

metaal itedekl wordt. \ an dit hulpmiddel werd hier bv. gebruik gemaakt

bij liepalin.uen van sniellpnnlen \an mengsels yan chloor en zwax'el

do(n- i\c\) lieer Atkn. 'I'nssehen het been van hel Ihermo-element en de

besehernnngsbnis, die met (>en ^cplatineerd en verguld dopje voor-

zien \\as, wertl toen no,^' xotn- (ipvulling een weinig jientaan gebraclil.

Ter aauNidlinü \an .Med. N". 27 zij ten slotte nog vermeld, dat

de bichtdiclite vcritinding \an de buitenste glazen beschermingsbuizen

met de caontciioucbeschernungslinis op een der in tig. 2, 3 en 5,

PI. 1 afgebeelde wijz(>n met behul|) van caoutchoucblad en opge-

loste caoutchouc wci-d tot stand gebracht.

Wat de xullinu' van de buizen beti'eft, zoo is die met droge water-

stof in 't algemeen hel meest aan te bevelen.

§ 2. Hdttm-ij rail .stinulaiti'd-thcrnio-i'h'iPcnUni. Reeds i)i ^led. N". 27

werd aan het slot opgemerkt, dal hel eimtrole-thermo-elemenl mei

in ijs en stoom ücbraclite soldeerplaatsen, in welks electroraotorische

kracht, die van het waai'nemingselement werd uitgedrukt, zelf als

standaard zou kiumen worden gebruikt. De eene soldeerplaats Avordt

met de beschreven voorzorgen (Med. N°. 27 en deze Med. § 7) ge-

makkelijk juist op O' i;ehou(len en wal de andere, die zich in sloom

bevindt, betreft, zoo heeft men.i)ij den in Med. N°. 27 beschreven

kooktoestel slechts voor een altijd even groote snelheid van nit-

.stroonnna van den waterdamp te zorgen en de kleine correctie voor

de verandering \an het kookpunt met den barometerstand aan te

brengen om de electromotorische krai'ht gemakkelijk o\) die te

reducecren, welke bij het houden van deze soldeerplaats op juist

100' zou worden verkregen. ,( )ndergaan de metalen geen seculaire

verandering, zoo kan men dus steeds over eene standvastige (wel

is waar niet onafhaidvelijk van den bepaalden toestel zeker te

reproduceeren) electromotorische kracht beschikken, die voor het

caliiireeren van gevoelige galvanometers in 't algemeen bijzonder

geschiklj bij thernio-electrische temperatunrsbepalingen nog het voor-
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deel heeft van dezelfde orde van grootte te zijn als de elecfromotorisclie

ki-aelit welke men wil meten.

Dit denkbeeld schijnt later ook door de Plijs. Teclni. Reichsanstalt

te zijn ontwikkeld. ')

Ten tijde van IMeded. N". 27 (Juni '96) werd het oontnMe- of

\er2,-elijkingselement nog af en toe vergeleken met een standaard

element (toen Ci.ark). Het voldeed in 't geheel beter dan de Clark-

col die herhaaldelijk moest worden vervangen, terwijl door de in '^^ 1

beschreven verbeteringen van de bescherming van thermo-elementen,

vergelijkings-elementen waren verkregen, die onveranderd voor on-

l)e|>aalden tijd dienst knnnen doen. De goede ervaring met hel

nieuwzilver-koperelement in Med. N". 27 opgedaan gaf aanleiding

(ini in plaats van een enkel vergelijkings- of standaard-element een

lialterij van 3 standaard-elementen te vervaardigen, ieder met een

eigen kooktoestel en eigen ijsitolten, die geïsoleerd van elkaar zijn

opgesteld. Twee dier elementen 1\ en F^ zijn van constantaan-staal,

het derde, Q.^ is het zooeven genoemde nienwziher-koper-element met

een 3-maal kleinere electromotorische kracht dan die van 1\ of P^.

Met behulp van een elementen-schakelaar, waarvan de inrichting uit

PI. I fig. 7 en PI. II zonder meer duidelijk is, kan men de enkele

elementen of combinaties daarvan achter of tegen elkaar schakelen

en electro-motorische krachten in de verhoudingen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

verkrijgen, die door den centralen commutator van den schakelaar

in positie\'en of negatieven zin aan de galvanometer-draden (r gelegd

worden. De elementenschakelaar is van galvano}ilasiisch roodkoper

(op eboniet gemonteerd) ver\-aardigd en in een doos met wallen

gepakt, zoodat thermo-krachten daarliij zijn uitgesloten.

De opgegeven electro-motorische krachten dekken met sprongen

\an cii'ca 30° meer dan het gelieele gebied van temperaturen be-

neden O'. Men kan dus l)ij d<> ni(>ting \'an eene temperaliuii- lelkcns

een zeer nabijkomende conilunalie \an standaard-elementen Ier \ er-

gelijking bezigen.

§ 3. Bcpalhuim rai/ <!<> i'/rrfnniiotor/schi' l-nichteii, van hi'f /rmir-

iii'iiiniiisi'Ji'innil . In Alcd. no. 27 weiMicn \\ ;i;n'n(Mniiigs- en cniiirolc-

eh'Uicnl x'ergeleken door de uilslagen weikc zij achicieenvolgens aan

denzelfiien galvanomeler ga\en. Die uilshig-meUuule zal wel altijd

toegepast moeten worden, wanneer de liej)alingen snel moeten ge-

schieden. Voor tleze uitslagbepalingen zon de suaargaivanoiuelcr \an

1) Vgl. Zeitscbr. f. Inslik. Ud. 17. p. 171, IS'JZ.

Idem Bd. 18, p. 183, 1898.

Idem Bd. 23, p. 174, 1903.

Idem Bd. 22, p. 149, 1002.
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EiXTiiov i'.N '), wegens xijn gevoeligheid en onafliaiikelijklieid van

niagnetisflie storingen ook overigi^is \oor liieriiio-elecli-isclie l)epa-

iingen waarseliijnlijk zeer geseiiiki, boven andere galvanonieters

liet voordeel hel)l)en, dal de aanwijzingen iuslantaan zijn. De gelegen-

heid om dit werktuig te i)eproeven heeft zirh nog niet voorgedaan.

Bij l)e])alingen waar het op schoniinelingen van de eleelroniotorische

kracht om een Itijna standvastige waarde aaidvomt, biedt eeliter

eene compensaliemethode groofe voor-deelen aan. Naar die vooi-(k>elen

werd trouwens ook reeds gestreefd bij de iu Med. N". 27 mogelijk

aema^xkte schakeling van waai-neminiis- en controle-clement teiien

elkaar, waarbij de meest nabij komende eiectromotorische kraciit

van de batterij van standaard-elementen gebruikt werd. De schakeling

van Med. N°. 27 ten behoeve van uitslag-metingen is eciilei' later

aangevuld met een schakeling, die toelaat, de electro-motorische

kracht van het waarnemingselenient bij volkomen compensatie door

een nul-methode te bepalen. Daardoor verviel bij de schakeling van

Med. N". 27 de vergelijking van hel standaard-element met hel ('l\kk-

elenient door de uitslag-methode, bij A\elke dit element een wel zeer

kleine, maar toch merkbare stroom moet geven, terwijl de \\eerstan<l

ervan wegens de veranderingen, welke hij ondergaat, telkens afzon-

derlijk moet worden bepaald. De schakeling, die nu in plaats van

deze aan die van Med. N". 27 is toegevoegd komt iu lieginsel neer

op de potentiometerschakeling en is in bijgaande lig. schematisch

afgebeeld '').

In <lc keten \au een accumulal(»r, (met te verwaarloozeu wee
stand) zijn diie weerstandsbanken Rj, E,,., R,., en een vaste weerstand

R' ingelascht, van welke de eerste tot regeling van den weerstand

1) Zittingsverslag 1903— IDOi p. 1:2-2.

^) Veig. Ij. V. J.mïckh, Die Xürmaleleinoulo, |). 100.

Dewak and 1'\e.ming, Pliil. Mag. (5), 40, 9."). 18110.
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in de geheele keten, de tweede en derde aks sliunt dienen voor twee

ketens A en B waarin liet \vaarnemings-element en tic batterij van

vergelijkingselenienten, terwijl de derde, een door de Pliys. Techn.

Reichsanytalt gecontroleerde weerstand van 8000 i2, ah siinnt dient

\oor de kelen C, waarin een batterij van WESTON-elenienten. Deze

zijketens kunnen ieder met behulp van een eigen commntator met

eontaiMen \an samenvloeiend kwik (als beschreven in JMed. n°. 27

zie PI. \ .) aan den galvanometer gelegd en gecommuteerd worden om
af te lezen in hoeverre de gewenschte nuliiistelling door afregeling

der \erschillende weerstanden bereikt is en voor den uitslag, die

mocht zijn overgebleven, een correctie aan te brengen.

De hoofdweerstandsbanken worden even als de voor de iijnere

instelling ne\'engeschakelde hulpbanken met stoppen afgeregeld. Dit

is te verkiezen boven instelling met een sleepcontact, waarbij toch

ook kleine verschillen overblijven^). Daar de lir,, R,. en Re vooraf

bij benadering bekend zijn, (bij een instelling op — J16° resp. circa

72f)0 £2, 40 ii, en 40 £2), zal de stroom door de WESTON-elementen-

kelen gegeven altijd slechts zeer gering zijn. Teneinde hem nog

minder schadelijk te maken zijn vijf dier elementen, ieder ter

verkrijging van een gelijke stroomverdeeling met een voorgeschakelden

weerstand van 5000 i'i, in batterij naast elkaar geschakeld. Eindelijk

wordt de batterij, die bij het regelen gediend heeft, als de afregeling

verkregen is, door verplaatsing van een stopje in den keten^visselaar

vervangen door een op dezelfde wijze ingerichte batterij, \'\elke voor

«Ie metingen dient.

Het eigenaardige der inrichting is, dat men onmiddellijk na elkaar

door opvolgende aanraking der commutator-jiJankjes (verg PI. Y.

Med. N°. 27) en zonder daarbij andere conlaclen dan van samen-

vloeiend kwik Ie maken al de voor de metingen noodige aflezingen

kan verrichten ; zoo iets zou zonder de commutatoren en keten-

wisselaars met contacten van samenvloeiend kwik onmogelijk zijn.

De groole voordeden, welke deze toestellen voor dergelijke metingen

opleveren, springen hiei'door weer in 't oog. Het schijnt echter, dat

zij nog weiniu' de aandacht getrokken hebben.

De geheele schakeling met 6 keten wisselaars 1, 2, '.i, 4, 5, H en

4 commutaloren A,B,(\D, voor uitslag- en nul-methode beide, zoo-

als zij thans is geworden, is gemakkelijk na te gaan op PI. H. De
ketenwisselaars en commulaloreii mei conlaclen van samenvloeiend
kwik zijn de eerst(> door (b'ie, de iaalslr door vier even\\ijdig(> streep-

jes aangeduid.

1) Zie Leiifelüt. l^liil. Mag. Ser. 6 Yol. .5 p. 66S. 1903.
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1. (liciil imi ('CU \;iii (Ie l)('i(l(' üaKauoiiu'tcrs, die \an IIahtmann

011 Hkain, liesi'luwcn iii Med. N". 27, of een kogelpaiitberj^alxaiid-

iiieler van Dihois en Rlhkns aan te shiitcMi,

2. en 4. om den galvanometcr op een der drie aflakkinü,en J, />', ('

te schakelen,

3. om de liallcrij \aii \'ei'iiolijkiiij;s('l(Mn(>nliMi op de aClakkiiiu' .1

ol' op /) II' .soliakelen,

5. om \vaanieniings-cl(Miu>iil en verfjelijkings-batterij af/.diidci-lijk

of' wel acliler of fegen elkaar ücsclinkcld (zie 3) in te voegen,

ti. om liet waarnemingy-elemenl dan wel de vergelijkiiigs-elemeiilen

in te lasselien ;

A, B, C, maken en commuleeren de \erliindiiig \aii de drii^

ketens mei den galxanomeler, I) eommnleei-t den aeeumidalor.

De (•ommnlaloren en kelenwissclaars zijn evenals de WKSTON-liatterij,

in watten gepakt, vereenigd in groote doozen. Sleelits de huisjes,

waarin liet kwik door een lielite aanraking \an het e(miiniilator-

plankje (zie PI. V. Med. W. 27) tot samenvloeiing wordt gel)rachl,

steken er buiten nit.

De Heer P. 11. Eykman biedt eeiie verhandeling aan over: „Dr

beioegim/ der halsorganen."

Voor de üoekerij \vordt aangeboden door den Heer Hoi.i.kmax

de dissertatie vaii den Heer .1. W. Iïk.kkman : ,,Over aromatische

fluoorverliindiiigvii."

()p voorsiel \au den Yoorziller wurdt besloten de Decemi)er-

vergailerim;- te houden op Zaterdag 1!> December a.s.

E R R A T A.

Bladz. 511.

regel J. voor: parallel-kromming

lees: kroniming \an den hori/.ontaaleirkel

,, 5. voor: bedraagt de azimntverandering

lees: is de verhouding dw horizontale lol de verlikale

\erplaatsiiig

,, (1 na noemen, toe te voegen: cotij. p,

1 dA cos p" = -— vervalt
cos (f dt sin z
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regel Jl. voor: cosp : sin: 0.82 lees: <:ot(j. [i O.GS

VI. ,, <le grootste ,, zijne urodisle

., .li(M- liivMik 0.4:! ,. 0.34

14. 200' 170"

,, O". 11 „ O" .08

15. ,, o".o:5 ,. 0".02

1(5. ,. parallclkronniiiiiii ,, <'irk('lki'<>iiiiniiig

Hij (Ie Mc(l(Mleelin;i('n \an ilen Heei' Kkksom iu lid voi'igc Zilliiig.s-

verslag

;

Op l.ladz. 338 v. 14. v. h. K-/.c mcii : 0,0007i;i4

55(5 1-. 15. V. 1) 0,1!)!)4 iii pl.uils van O.IO'JÜ

555) isdlliorni f N". 1 ,. ,, y> = 5iS,,S()

/;/• = 0,(588(5

<] N". 3 .. ., jl = (ï5,32

/;r = 0,(i41i»

„ ,, 5(52 ,, <l N". 3 ., „ /• = 0,OOS741

y/r =r O, (50!)(5

,, ., 5(55 .. y N". 4 „ ., r = 0,007955

()]> (Ie |ilaal IicIkioi'cikIc hij <le Me(l('(l(_'oliiiH('ii \aii deii Heer

Keesom iu lifl xdrinc Zil(iiiiis\erslag Ic/.e men in den lid'l 0.i;i!l4iu

plaats van 0.r.i;t(5.

Blad/.. 446 5'' en ^V' regel

voor; ne,u'alii'f' liinnen de spinodale lijn en [lo^ilicf daai- Imilcn

lees: ,, linin-n ,, ,. ,, ,, ,, ,, hiniKni

Hladz. 451 laalsic fornnÜL', laatstt' lid x'oor ; .c,—./, lees: ,(•,.- .r,

L)e \xM-ii;idi'rlnu' \v(_iixli jicsluh'ii.

(9 December 1903).
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Versl. Kon. Akad. v. Wetenseh. Amsterduiii, Dl. XII. 19ü3^J9()4.

Pag. 625 regel 25 v. o. staat: V, lees: VI.

„ 628 „ 14 „ „ § 7 „ § 1.

„ 631 „ 15 V b. „ R„ „ R,c.

„ 631 „ 17 „ „ 7290 „ 7920.





ERRATA.

p. 709, regel 14 v. onderen, staat:

De üingulariteiten eetier vlakke . .

moet zijn :

De silitjidariteltra der focaal kromme eener vlakke . . .

p. 710, regel 7, moet zijn :

G=zv' — V — n — 3t -r ö- + 2e.

p. 711, regel 15, staat in de noemer:

l/;4 + 3/><' + 3bt'\

moet zijn

:

V/[4 + 36«' -f 36t*\.





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHArPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 19 December 1903.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I 3sr h: O TJiD.

Ingekomen stukken, p. 635.

Verslag van de Heeren Hcgo de Viues en AVknt over de cin-ulaiic van de pernianeiite

commissie voor de Internationale Congressen voor botanie, p. 636.

(j. VAN Dijk en .1. Kr>-ST: „Een bepaling van het electrochemiscli aeqiiivalent van zilver".

(Aangeboden door den Heer H. Haga), p. 637.

II. W. Bakhuis Roozf.boom en A. H. W. Atkn : „Abnormale opl jsbaarlieidslijiien bij binaire

men;;sels tengevolge van het bestaan van verbindingen in de oplossing", p. 643.

.1. K. A. Wkrtheim Salomo>soï; : „Over tactiele uabeelden". (Aangeboden djur den lieer

C. \Vin'kler), p. 651.

C. II. Sluiter: ,.De omzetting van isonitrusoaretoplienonnatriura in beuzuëziiiirnatrium ••n

c_vaan waterstof". (Aangeboden door den Heer l . A. LouiiY de Bruïx), p. 654.

\y. Ai.BEUDA VAX Kkexsteix: „Dibcnzal- en beiizaln:ethylglucüsiden". (Aangeboden duor den

Heer C. A. Lobry de Bruyx;. p. C-5S.

A. Smits: ,.,IIet beloop der oplosbaarbcidskrumnie in liet gebied der kritiselie temperaturen

van binaire mengsels." (Tweede mededeeling). (Aangeboden door den Heer H. W. Bakhuis

IJoozeboom), p. 659.

M. W. Beuerinck en A. van Deldex : „Over de bacterii-n welke bij liet roten van vlas

werkzaam zijn," p. 673. (Met een plaat).

Aanbieding van boekgeselienken, p. 693.

Het Proces -Verbaal der vorige vergadering \\(»rdl geleiden en

goedgekeurd.

Ingeki»nieii zijn -.

(I. iMM'iclil \an de Heeren Hei.iehinck, IIoi.i.kman imi K amki!I,im:ii

Onnes dat /.ij xerhinderd zijn de vergadering hij te wonen.

/i. 't^'-' Alidheiliiiig der Coniniission 1'ür die Fesisetznng der .Vumi-

gewieliU'.

41

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. Xil.' A». 19U3/4.
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V. Een >clii'ij\('ii \;iii den lieer A(;rsTiN Mont Ie 'l'cliiiacaii

(Mexico) over ,,ile \ enliiliheliiiu- van den kiihtis". Dil selii'ijveii wordt

met een \'erlaliiig \aii Dr. M. ('. Paüaiha iii liaiideii i^-eslcld \an de

Heeren Kortkwrg en S{ iioitk om daarover praeadvies nii ic hreniicn.

Plantkunde. De lieer \\ v.w l)ren,i;:l, ook namens den lieer

llr(.o Dl', \'|,'I|:n hel Milticiide MM'-laU' uil:

(>|i de veruadering \an de Wis- en iNaliinrknndigc AFdeeling der

Koninklijke Akademie \aii Welenseliappen van 28 Xovemher 1. 1.

werd in lianden van de oiidergeleekenden gesteld een eireulaire \ an

de permanente Commissie voor de Internationale Congressen \i>or

liotaiiie met vci'zoek. daarover ad\ies te willen nitln'engen in de

Deeemlierxergadering der Afdeeling.

l)e circnlaiir. die Ironwens wel aan de meeste |)laiitknndigen

ln'keiid zal zijn. heelt betrekking op de Noorliereidingen xoor het

Congres dat in .Inli JiJO;") ie Weenen gehond(>n zal worden. Tot

de Akademie wordt geen nitnoodiging gericht, aan ilie \-oorberei-

dingen deel It- nemen, hoewel ieder l)Otaniciis ]iersoonlijk wensclien

ten opzichte van één van de te behandelen onderwer|)en — de

botanische nonienclalnnr — xnuv 'M) .bini 1!)04 kan inleveren. Het

komt de ondergeteekenden \'oor, dat er dan ook xoor de .\kademie

geen aanleiding is. om thans op di- beddelde circulaire te antwitonlen.

Later zal de vraag gesteld kiiiineii \\(n'(len, ol' wclliciil eeii\ande

botanische leden der Akademie hel congres Ie \\ eeneii zal bezoeken

en deze zou dan li'\ens als algeNaardigde ^U-v .Mdediug daarbij

tegenwoordig kunnen zijn. Nu, C ., jaar \'ooi'uil. zal wel niemand

omfi'cnt zijn plaiuien iets zekers kunnen zeggen.

\ OOI- 31 Mecembei- Iil(l4 zal door de XoiiK.'nclat iinr-c(uumissie \ an

hel ('ongrea een ontwerp \.iii een ('oile\ \onr de bolanische nomeii-

clatunr worden verspreid. W'anneei' de Akademie eventueel een liariM'

leden naar het Congres ahaardigi, zal zij dan altijd nog kunnen

beslissen, of zij ten opzichte van den dan \ast Ie slelleii ('odex.aan

dil lid eeil bepaalde opdraehl wi'iisclit Ie Lieveil.

llr(.0 l)K \'UIKS.

F. A. K. C. Wv.w.

December JU»);!
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Natuiu'kunde. — De Heer 1!a(;\ doei een mededeelin^u- iianieiis

de Heei'eii G. van Dijk en J. Kunst over : „Een bepaUiiij

,-,,,. A-'^ ^''Ctrochemlich ncijnh-nlimt rnn zih-cr.'^

De \\ aarden, bij de meest bekende bepalingen voor iiel eleclni-

eliemiseii aequi\alent van zilver gevonden, zijn : ')

]\lAS(AliT
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011 (lil' \\ :ianiici' dl' liori/.niilali' iiiti'ii-~ili'il xan lirl aai'(inia,uiu'üsine is

Ie xiiiili'ii. i'ii liai'i' \arialii's naar lijil i'ii naai' plaats zijn na Ie uaan,

niakoii df/.i' nii-lliixlt' /.oker lot oen /.eci' fi'osciiikle iii oen lalionilurinni,

(lal ijzorvrij is, instig gelef,eii, en niet gcliinderd dnoi- vagabondoo-

i'onde stroomen.

JjCjxlIliKi rail l/c lidnziiiitdli' nilciisiirtt riin lirl d'irilnniiimtisiin-. //.

Do jioxulii'do niotliodo is do liiHlaii'nia,nnotisi'ho \an V. JvüUi.KArscii

(Wiod. Aini. 17, \). 737, 1H82). Do ahsolnto iMfikiirnintrnotoniolor was

lidvon lii'\ osliLiil aan oen iioiiurn lionton drii'viiot; IK) c.M. lm iKiordi-n

on trn /.nidon hiervan sloiidcn do lang-enlonlxHissoles, opgoslold (ip aan

don liiidcni vasljioiiipslo hardsloonon znUon. De man'iietoinefers liior-

\an liaddon oiiu-evoor dezolfdo af'nietin^on als de „EUenhoinniauiio-

luniolor" \an Kdiii.KAisi n, maar wijkon in oon liolangrijk (indordool

(laar\an al'. I>ij tien „lOUbidioinnianiioloniolor"' wori^U do demping vorlcro-

gon, doordat de naald mol s[)iegel seliommelt i_)innen een kleine

oilindor\()rmip.e i-nimt(\ waarvan do zijvlakken eenige miilimetei's \-an

elkaar vei'w ijdei-il zijn, o\on\\ ijdiii' aan hol vlak \'an ^\l.'\\ spiegel. Do

loeaalinvloed \;\n hot instriimenl wordt bijna nitslnitond bepaald dnnr

de magnelisehe of diamagnotisehe eigensohappon van hot materiaal,

waarnil voor- on aehterxlakte bestaan, in den regel glas. Maar

bovendien is ze, door den goringen afstand van de naald lot de

dckglazen, veranderlijk mol haar plaats ten opziehte ^an die wanden.

Dit maakt don magnolomoter in dozen vorm onbrnikbaar voor waar-

nemingen die langoi'on lijd moeten dnron, daar voor een onvoran-

derlijkcn stand dor naald niet is in te staan. Daarom i> ln't insirnmont

A'oranderd in dien zin, dat de naald ver genoeg van de v aste ilei/lcn

\an lii'i loe>tel was verAvijderd. terwijl de domping op oen andore

\vijzo werd \"ei'kregen. Als rnimte waarbinnen naald on spiegel zioli

bevinden is genomen een verticale afgedraaide cilinder van geringe

^\ andiiikli'. inwcndigr niiddellijn 4 o.M. Aan don voorwanil i> een

opening nilgebooi'd waarondieen een i-andje is vastgekil, waarin hel dok-

gla.s past. Aan het krnis, dal dm .-piegel draagt. OJi waaraan ih' naald

is vastgeklonken, hangt een mioavlengol. die in een glonf v an emige

inM. wijdlo, in dm v(jet van hot instrnment aangebraelit, kan bewe-

gen ; hierdoor wordt een sterke Inchtdemping verkregen.

Ter bepaling van den loeaalinvloed word do magnetinneter om
do naald hoen m weer gedraaid over hoeken van 5° in posiiievm

en negatieven zin. N'om- den s|iiegel was een kijkei- mei schaal

opgesteld, de afslaiid zoo geregeld, dat een draaiing van T)' over-

eenkwam met 50 oM. van de schaal. Lil verschillende reeksen van

bepalingen, wiirbij aan oen an leren magnelometor de verandering in
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(leclinalie werd afgelezen, bleek uu dal luet een draaiing van -}- 5*

tot —5' uit den evenwiciitsstaud ge[)aard ging een instellings-

veranderiug \au deu spiegel, n ('wisselende bij den eeiien nuigneto-

nieter \au -f 0.00!! c.M. lol (),002 c.M., bij den aiidcron \au

-(- O.OO."] cM. Ii)l — 0.007 cAl. (-|- beleekeiil draaiing van deu spiegel

inet den inagnelometer ineej. Deze gelalien zijn de geiiüd(k>ldeu van

een reeks gewoonlijk \au 10 cijfers, de naald hing liij versrhilleiide

bepalingen versehilleud. Ncrder naai' \ oren of naar achteren waaritij

geen bepaalde i)etrekkiug lusscheu de verandering van de instelling

en de plaats van de naald was waar te nemen. Wij hebben gemeeud

den locaalin\loed van de magnetometers ^ O te mogen stellen; de fout

tlie hienut \oortvloeit zal niet meer dan eenige honderddnizeiulsten

bedragen.

De ten zuiden vau den bifilairmagnetometer opgestelde tangenten-

bonssole had een stroomring, ge\'ormd door een afgedraaide koper-

reep, 8,4 mM. bieed, 3,6 niM. dik, ondersteund door een houten raam.

Zij komt o\ereen met een dergelijk loestek beschreven door Koiilhai'sch

iu Wied. Ann. 15, p. 552, 1882.

Aan de ten noorden van den bifilairmagnetometer opgestelde

boussole is de stroomring eeu koperdraad van 0.059 cj\I. middellijn,

strak gespannen om een afgedraaide marmeren schijf, waaruil een

driehoekig stuk is genomen, waarbiuueu de magnetometer kan ge-

))laatst worden.

A'oor de bepaling van den locaalinvloed werd de magnetometer

\-rij \an het overige deel der boussole opgestehl en dit er om heen

gedraaid over hoeken \an 30° naar weerskanten. Voor de marmer-

boussole werd gevonden bij een draaiing van -|- 30' tot — 30' een

instellingsverandering van den spiegel: bij ééne reeks — 0,002 cM.,

een tweede keer 0,000 cM., \oor de andere l)onssole was dit -|- 0,004 cM.

Het verschil kan aau afleesfonten worden toegeschreven, zdodai ook

hier geen instrumentaalinvloed bestaat.

De verhoudiug vau de waardon van fJ voor de plaatsen waar de

bifilairmagneet en de naalden der magnetometers zich bevonden werd

bepaald met den locaah ariouieter van Koui,RArscn, waai'bij eeu

bifilair\arioineter de lijdelijke \ariati(^s \aii // aanwees.

L'it de hiernaar herleidi! aflezingen \aii deti locaahariouieler werd

de \erlioudiug der \eldslerkten afgeleid als gemiddelde \aii een rij

1

getallen, waai'\au de ni(ei-sle waarden minder dan — verschilden.^
10000

ril deze gegCN'euN is de \ crlionding \au H o|) de ]ilaalsen \an

dvu liililairniagueei eu \an de naalden biuneu de magnetometers af

te leiden.
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\ nor t'iMi juiste bo|>aliii,i>' der waarde van //X '^ ( "^"i'^^'iGÜ^cli

iiioiiK'iil van (leii niagiicen, zijn vooi-al \an liclaii;i' Itij den liililair-

niaunedtnieler de al'staiid der opliangdraden l)()ven en heneden, <le

iengte der draden en he( gewielil dal zij dragen. De draden loopcn

bo\en en beneden vlak lanus in lial\e yïïM. verdeelde yeliaalljes.

Met een niieroscoop met nieetoenlair wordt de inslellin,t>- \an den

draad ten opzichte van de twee naburige niillinieterstrej)eii Itepaald

(1 niM. komt overeen niet ongeveer 23 verdeelinge]i van iiet oculair-

micrometer) terwijl de afstand \aii de niiliimeterstrepen ^an de beide

schaaltjes onder den coinparator wordt, gemeten. De afstand is

ongeveer 12,4 cM. De metingen zijn vóór en na de waarnemingen

— Augustus 1903 — uitgevoei-d ; het verschil in afstand der draden

bij de twee bei)alingen gevonden i)edroeg:

boveji (),()(»4 inM.. beneden (),()()2 m'Sl.

Hel gemiddelde van de twee bepalingen is als afstand genomen

liidens de waarneminaeii. Hel wijki idet meer dan --—— van die
'' ' OO.Oüü

waarden af.

De lengte der dradeji is v('tór, na, en eidcele keeren lusschen de

waarnemingen in gemeleu mei een glazen schaal. De uilei'sle waarden

der hierbij (op gelijke temperatuur herleide) gevonden lengten \er-

scliilden 0,13 niM., draadlengte ongeveer 232 c^I. Een fout van

1

0.1 ui.M. aeeft iii 1 resultaat een lont van
46.000

Aiin (Ie draden is opgehangen de verbindingsbalk der draden,

steel en magueetdrager van aluminium, de magneet, een micavleugel

in verdunde glycerine voor demping. De verschillende deelen zijn

[oyi den raicavleugel na) afzonderlijk en samen geAvogen ; het verschil

\\as 1 mgr.
;
gewicht ongeveer 160 gr. Toor den micavleugel met

steel, gewogen in de vloeistof zóóver als dit l)ij de \vaarnemingen

het geval was, werd gevonden v(')ór de waarnemingen 1,444 gram,

na de \vaarnemingen 1.457 gram, gemiddeld J ,450 gram. De fout,

die hierdoor zou kunnen ontstaan, is niet groot: een verschil \an

1

7 mgr. (Il) het trewicht heeft oi) het resnltaat eeil in\ded van
' '

4(300»

//

Ter l)epalinti, \aii <lc waaide \au - is iioodiu \0(iral de kenm's

van den poolafstand van den magneet en van den afstand \au de

middens der naalden.

De |ioolafstand van den magneet, lang Jfi,0(> cM., werd benaald

diior afw ijking uit de tweede hoofdpositie uil twee punten, symmetrisch



' r;41
;

tcii opzithte van ilo inajiiietometeniaaldeii gelegen, lüj iwoe bcptl-

lingen waarbij ais aCi^landen zijn genomen 80 en 100 cM., en 75

en 105 c?.I., werd gevonden K],40 en 13,23 cM. Het verschil is

nit waarneniinüstbnlen te vei-kiai'i'n

;

niM. veranderinu- in eender
40 '

afstanden geeft — eetci-is pariims — eene verandering in de w aarde

van den pooiafsland grooter dan liet verschil tusschcn de twee

verkregen waarden. Als |>oolsafsiand is genomen de gcnuddelile

waarde 13,3J cM. llcl komt \rij wel overeen met - dei- lengte,
6

dat 13,38 cM. bediaagt.

(^m den afstand van de nüddens der luuilden te l)epalen werd

eerst afgeleid Inni versciiil in afstand met de opliangcocondraden,

uit den nitslag dien de magneet aan de naalden gaf, zoowel bij

den eeiien stand der magnetometers, als bij omwisseling der magneto-

meters, waarliij de cocondraden op dezelfde plaats waren ingestekl.

Bij twee waarnemingen werd dit \ei'schil gevonden 0,007 cM.

en 0,009 cM., gemiddeld 0,008 cM. ; 0.001 cM. verschil in afstand

1
heeft op 't resultaat een in\'loed van .

'

120.000

De afstand der cocondraden werd gemeten door de draden \an nit

twee kijkers, 180 cM. van elkaar en ongeveer 5 M. van de magneto-

meters, te projecteeren op een daarachter geplaatste horizontale schaal.

De wanden \an het buisje van den magnetometer bltjken hierbij

geen invloed te hebben op den gang der stralen.

Öm te komen tot de gemiddelde waarde van H gedurende een

stri^omdoorgang werd deze vóór en na de doorleiding bepaald,

(ledurende al dien tijd werd de locaal-variomeler van KoHT.KArscH,

geplaatst in een vertrek met nagenoeg constante temperatnur, afge-

lezen, gediu'cnde de H iiepalingen om de 2 minuten, daartnsschen

om de 5 minuten. Uit de constanten van den variometer, de ge-

middelde aflezing gedurende de eerste iiZ-bepaling en stro<undoorgang,

en de waarde van //^ uit de eerste /^-bepaling werd de waarde van

H gedurende den doorgang van den stroom afgeleid, evenzoo uit

de H. gevonden bij de tweede //-hepaling ; de aldus voor Jï tijdens

de doorleiding aluel<>ide waarden stemden in de meeste gevallen op

of l>innen overeen, slechts t'ukele keeren was de afwijkinu"
9000

'

of . Uil de twee aldus atyeleide waarden van // werd
6000 4-500

het gemiddelde ueiiomen.
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\ ;in dt' l:iiiaeii1oiiI)OiiSf^ole „Noord" worden 5 iniddellijiicn ocmelcii

door viTUflijkiiig met een slandaardnieter dooi- middel van den

kathelometer: Imnne afwijkiiiii' hedroeü' minder dan (t.l m.\l. \<i('ir

(Ie waarneminiien werd ucxonden als j>,-emiddeiile \\aarde dei' inl-

wendiiie middellijn: 41.:^>SH;i c.M. t =^ 14''."). ua alloo|i dei- waai'-

nemingen : 41.3842 cM. ^ = J7 .5. Na herleidinji,- op de lemperaluiii'

17°. 5 jjeeft de eei'sle waarde 2 A' = 41.3843 eM. De overeenstemming

i.s (Ins zeer goed.

De riiiü' der langcntenhonssole „Znid" wijkt meer af van een

cii'kel en is bovendien niet sfandvaslig van v(a-ni. 'I'ocii geven de

versi-hillende melingen got^d oxereenkomende middeiw aarden \'ooi'

de middellijn. (lemelen /.ijn 10 middellijnen, aan elke kani .^>. di(*

zoo goed mouelijk even ver van elkaar liggen, (iexdiiden is

na (k' waarnemingen 2 // ^ 40,44.5 cM. /^17^3

\(\i')\- de waarnennngen 40.443 eM. f = 14". .5

terwijl een nog eerder nitgevoerde meling opleverde 40,44() c.M.

/= 11)^.8. Worden deze waarden op gelijke l(Mn|ieralnur herleid dan

1

is liunne afwijkiim' \"eel nnnder dan .

4(1.000

\'(iiir hel lii'ixdeii di-r stroomslerldi' diende nn eens de eene, dan tle

andere langentenhonssole. De stroom wenl gcle\erd door een hall iM'ij

van 3 i)ï .5 accnmnlatoren ; in den stroondcring waren opgenomen :

wcerslunden, ongeveer 20 ohm, Iwce xdllameters, een commulaloi-

en een der tangen tenboussoles. De stroomsterkte bedroeg van 0.30 lol

0.45 ampère, de in de kroezen neergeslagen hoeveelheid zilver ongeveer

1 gram, in verband daarmee de stroomdnnr van 48 lot 32 nnnnlen.

Ken halve minnnl na het slnilen van den siroom werd begomien

met de allezing van den nilslag der tangenlenbonssole, die vervolgen«

om de numinl ])laat8 had ; terwijl de siroom door de eene bonssole

ging, werden aan den anderen magnetometer de \eranderingen in

declinalie afgelezen
; 74 6n Y.,'gedeelte van den geheelen stroomdunr

na hel slnilen Avei'd de stroom gecommuleerd, gednrende tien korlen

lijd \an hel eomnniteeren werd een korlsiniling gevoi'md, waarbij

de siroom niet door de boussole ging ; de hieriloor ontslaamle font

is echter zoo gering dat zij geen invloed op het resnllaat kan hebben.

J)e invloed \an hel onikeeren van den sli'oom in de bonssole o[) de

instelling van <len anderen magnelomeler, laai zieh voldoende nanw-

kenrig berekenen uit de afmetingen der boussole, den afstand en

een benaderde kennis der slroomslerkte. ^^'lór, na en tnsselien de

verschillende bepaliniicn in wei-den <\r inagnelonielers gelijklijdig
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at'iivle/.oii om liiiii \no\) Ie foniroleerei). l>c lijd wcrtl afgelezen aan

een rlirononieter. die 120 likUen \nn- minuut ueeft ; deze werd van

(la,u- lot (la.U' vergeleken mei een astronomiï^che klok, die zuiver liep.

De kalhodiMi waren van plalina. Twee er van hadden den vorm

van kroezen, de derde was een liahe bol naar boven verlengd

doiir een ciündernianlel ; ai.s anodi' diende een cilindrisehe ziUcr-

slaal'. Ten einde deelljes, die van de anode mochten vallen, tegen

te iionden, werd hierover een SoxnLKT-hids geschoven, in den

handel gel)racht door Sent, i'.k 111:1.' rw .'^cnria.. Als electrolyt diende een

20"
„ neutrale oplossing \an /ilvernilraal. Dit was deels afkomstig

van E. ^Ii'^RCK, Darmstadf, deels \an de lirnia P. .1. Kirp en Zonkx,

.1. W. (in.TAY opvolger, Delft.

De plaatsing van twee \'oltameters in den .-'trooinkring diende als

controle dat geen onregelmatigheden bij de zilverafscheiding voor-

vielen; het gevonden gewicht van hel neerslag aan de kathode stemde

in de meeste gevallen binnen 0.1 mgi'. o^ereen, één keer bedroeg

hel meer dan 0,2 mgr. Het gemiddelde der twee gewichten wei-d

als gewicht van het neergeslagen ziher aangenomen.

De bij de weging gelnuikte gewichten zijn gecorrigeerd door \(M--

gelijking met een standaard kilogram.

Eveneens zijn alle bij tle metingen gebruikte schalen enz. gecom-

pareerd met een standaardmeter, die op zijn beurt in onderdeelen

is \ergeleken met een standaardmaat \an 2 dM. \^aar\an de cor-

recties jiauwkenrig bekend waien.

Do schaalafstand bij bililairmagneloineter en de boussoles werd

gemeten met een houten lat van o Meter. Oji afstanden \an 1 Meter

waren merken aangebracht, terwijl over de uiteinden geelkoperen,

in millimeters verdeelde linealen verschuifbaar waren, aan het uit-

einde van ivoren punten voorzien, (lemeten werd bij de boussoles,

de afstand der schaal tot het dekglas, bij den bifdairmagnetometer

lot den spiegel. Voor elke waarneming werd de schaalafstand gemeten,

evenzoo de afstand der cocondi-aden van de magnetometers. De

verschillende correcties in den afstanti voor spiegelhelling, dekglasdikte.

afstand dekglas tot spiegel, enz. wei-den in rekening gebracht.

De lengte van den driemeterlat bleek niet geheel constant, in den

lijil van v(')('>r de waarnemingen lot daarna bleek zij ongeveer 0,2 niM.

te zijn toegenomen. Een tusschen de waarnemingen in uitgevoerde

bepaling van de lengte van een onderdeel er van gaf de overtuiging

dat de \erandering geleidelijk was geschied. De gemiddelde waarde

der lengte voor en na de waarnemingen werd als lengte voor alle
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waaniciiiiiip'ii uenmnon. ( >|i lici rcsiiliaat /.al dit \an lieel weiniü,' invliieii

zijn : (1l' L'crsle waarden van iiot ae(|uiv;dont worden daardoor iets te

iiTOOt. de laatste iets te klein gevonden. Het verschil bedraagt echter

niet meer dan . De schaalafstand wa^ voor de bonssoles oniie-
1(5.000

veer 314.2 c.M.. voor (Icm hitilairuiauiietonieter ongeveer 317.5 c.M.

In liet geheel zijn 24 bepalingen van het electrochemisch aeqnivalent

van zilver gedaan. De resultaten zijn in de vooi'gaande tabel opgenomen.

De uit de t\\'ee bonssoles afgeleitle waartien \'Oor het electroclie-

1
miscli ae(|nivalen1 a verschillen minder dan ^ ^^ •

'

20.000

Als gemiddelde van alle bepalingen komt :

a = 0.0111818 ± 0.0000004. (wf).

In verband met de overeenslemming der verschillende metingen

1

meenen wij dit getal op nauwkenrig te kunnen aannemen.

De waarnemingen zullen later uitvoerig worden gepubliceerd.

.\ (ihiiirlnii(h<i Liiliiintldi'iiiiii , h'/)/,'-^'- 1 'lurrr^titi'it (jronnKjen

.

Scheikunde. — De Heer 1>.\kiiiis Roozeboom doet mede namens

den Heer A. H. W. Atk\, chem. docts. een mededeelinii

over : „Ahnorinali- oji/iis/tii)(r/i/'i<l'<l'jii('ii hij hiumrc iiii'ii</si'/s

tiinqevolqe rrtii Int l)i:<t<iiin. tuin rerljuKUmji'ii m (!<' np/cssimf'

.

'ïeu vorigen jare ^/ werd dooi- mij, aan de hand \an een onder-

zoek over het acetaldelivd en zijn polymeer paraldehyd, getoond o|)

welke wijze de phasenevciiwichten bij storten, die in xloeibaren en

gasvormigen toestand uil mengsels van twee molekunlsoorlen bestaan,

welke in elkander kunnen worden omgezet, samenhangen met pliascn-

evenwichten in binaire mengf^els.

Deze beschouwingswijze is voor \ertlere nitbreiiling \atbaar en

zoo kunnen wij de phasenevenwichten in binaire mengsels be-

schouwen, waarin de twee komponcMilon oene of meer xerbindinüen

aangaan.

Beperken wij ons tot het eerste ge\"al. Bestaat er e\en\vichl, dan

zal de hoeveelheid der xci-binding in vloeisfot- ot'dampmengsel al'lian-

1) Sept. 1902.
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keiijk zijn \;ui de iiK'iiL;\t'i"li(ni(linL; dei- Iwci' k(iiii|i<ui('iili'ii en \aii

l('in]ieratmir en (iruk.

\\\\ liesclioiiweii liii \(Mirls allci'ii ilf cvcnw idilcii |ii>^c1iimi xldci-

liaai' i'ii vast en wel liij (-(inslanten drnk. Sirldc /icli dr \ crliiniliiiu-

niel in evenwiciil met /ijnc konipoiiciileii, dan z.ijn de >niell- <'n

sl()l\-erscliijnselen, dooi' i'rii i-niinle\(>orsleiiin_u' in i'i'n ,L:-elijl</.ijdi,u'

drieiioekiu' prisma nil te drnkken. waarUij de IkioljIc de teni|)ei'aliinr

vooi'stell en in den ,ii-elijk/,ijdi,ii'en driehoek de men,i^\-erli(Midin,u-en \an

de komponenlen </, en /i„ en \an de \ei'liindin,u' \\(n-den nilji'edrnkl.

I )e/.e nemen wij \()(ir de eein «Hidiulieid aan Ie /.ijn *//>. Zij ii'eldl

nn als onariiaid<elijke komiionenle, (inidal er xcrondei-sltdd wordl

dal er uven evenw ielil is liissclien ////, <i.^ en />., \\ ij kriju'en dan

in «Ie niimli' \(»n- elk lier drie \asle sloH'en een ^mellxiak, dal \an

liel smell|innl naar heiieden hidpl.

Slell zieli daarenle.uen de scriiindin.u- wel in evenwiciil mei hare

komponenten. dan lioudl /ij np eoie onafhankelijke kompiinenle Ie

/ijii ,Mi kunnen hij elke lemperalnnr slechls die menLixerhondinuen

in vhieiharen loesland heslaaii welke in innerlijk e\enwiclil zijn.

De k'r(nnm(> lijn ii.,i'li.. in iiexcn-

slaande liuniir slell een zondaninc

e\'en\\'iehlslijn nikii-, die dus (K'

eeni,u' h(^staanhare ineimNcrhondin-

t!'en aanu'eet'l xcxii- eeiie hepaalde

lemperalnnr. Wij noemen deze lijn

d(> (lissoi'ialie-isotherme.

\(nMnde de x'erliindinu' ///e/ een

eveiiw ielil met hare komponenten

en was de üi-kozen lemperamnr

heneilen hel smellpnnl \an "... .H'e-

lig. 1. legen, dan zon eene lijn ji </ de

()plo>l>anrlieidsisotlierme voor de vaste slof n.. zijn en xoor hel i^-eval

van een ideaal \'erloop wan hel sniellvlak van deze komponenle. zon

II., /i --II., 1/ en de lijn /; 7 recht zijn. 1 )e pnnlen {\t'i- lijn /n/ i^e\en

dan de o|ilossingen aan die mei \as| ii,, hij de heschonw'de lempe-

raiiiiir in evenwicht kmineii zijn.

is ini echter n., //>., de e\'enwiclil>lijn der vloeislol'phase, dan is

\'an aUc i)nnlen der lijn // 1/ alleen iiei piinl .•. de vloeislol' die Ie

gelijker tijd met vast a., beslaan kan en ook in innei-lijk ex'enw iclil is.

Kenl men mi echter dien innerlijken eveiiw ichtsloesland niel, dan

kan alleen de lyrnlo.samehslelling van (k> vloeistof als mengsel \an

"., en //, hepaald worden en \iiidl imm daarvoor hel piml /, wal de

projec'lie is van .v.

C 3
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op dezelfde wijze liandelejule zou iiieii \i>(u- allerlei tenipei'atiireii

de reëele saiuenfitelliug der uplüst^iugeii, die bij allerlei teiuperatui'eii

met viist (I., in evenwielit zijn, verkrijgen en evenzoo hunne hruto-

samenstelling, als men ze beschouwt als binair systeem uit a., en A,

opgebouwd.

Hetzelfde zou ten opziohte van de vloeistolfen met vast b^ of vast

al) ia evenwicht kunne]i bepaald worden. Hieruit blijkt dat de even-

wichten van i)inaire mengsels, waarin uil de komponenten eene dis-

sociabele verbinding ge\ormd kan woi-den, eigenlijk op Ie vallen zijn

als lernaire mengsels met eene beperkende \'Oor\vaarde. die ligt opge-

sloten in hel dissociatie-evenwicht in de vloeistof.

Daarom zal de \orni der oplosbaarheidslijnen, \velke men in licl

als liinair mengsel beschouwde stelsel verkrijgt, geheel afhankelijk

zijn van de wijze, \Aaarop l)ij temperatuurverandering de dissociatie

in de vloeistofphase en de smeltvlakken van de komponenten en van

hai'e verbinding verloopen.

Aan de hand dezer beschouwingen zijn lui dooi- den heer Atia

verschillende theoretisch mogelijke gevallen uitgewerkt, die eenstleels

abnormale oplosbaarheidslijnen verklaren kuimen, anderdeels nog

onontdekte A'erschijnselen aangeven.

Nemen we allereerst aan dat de verl)in(lin,u' a/i in \ioeil)areii >laal

e.\otherni is.

In zoodanig ge\al neemt de dissociatie der verbinding l)ij stijgende

temjieratuur eerst weinig, dan zeer sterk, later weer zeer weinig toe.

Teekenen wc in den driehoek eene i-eeks \an dissociatieisothermen

voor gelijke leni|ieraluur-inler\allcn, dan zullen deze bij zeer liooge

temperatuur dichl langs de zijde >iJj.^ \allen en weinig verschillen,

laler sterk uileenloopen en ten stolte weer dichl bij elkancJer komen
en de zijden n^af) en //./ib inulei'en. In Fig 2 zijn 1) dergelijke

ixilhernu'u aangegeven.

Teekenen we mi \-oor dezelfde temjieralunrreeks de oplosliaar-

heidsisolh(M-ineii \aii '',, waarbij wc als ineesl normaal ge\al ^\'eer

aannemen dal de/e hij dalint;' der leiupei-aluiir steeds diehler bij

elkaar vallen Ü lol Jj.

De meetkunslige phwts van lie snijpunten van dissociatie- en oplos-

singsisothermen is dan de projectie van de rnimtesmeltkromme voor /<.^.

Door projectie op de zijde (ij>., krijuen we de brutosamenstelling

uilgedriikl in n.. en /^,, en door nu als ordinaat de temperatuur uit

Ie zeilen de o|)losl)aarhei(lslijn ABCDEF, aam augeiide in het snielt-

punt .1. De aldus geteekende lijn vertoont nu drie stukken EF, FC
en CBA, die \'ooral bij vele zouten herhaalde malen in verschillende

combinatie aangeti'offen zijn en waarvan \ooral het middelste uedeelte
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Iielaiiiirijk is, (»iii(l;it liit-r ile u|pl(>sl>;i;irlici(l van de U()iii|i(iiu'iil <( liij

tJlij^fiidc Icinpcraliiiir :t t'in'i'int. ]>c oplosw aniile is liicr llici-iiKK-iicuii^cli
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po^ilief, iii 7^ eii ('gelijk nul. Do ven-klaring wordl nu als volgl.

}Iot (i]»k)sscn van de vaste .stol' (/, op /.iehzelf beschouwd, /al ge-

l)aai-d gaan niet warmte-opnanie, de xorniing van ilc verbinding,

omdat deze exolherni is, met warmte-afgave. In dat tempei'atnur-gel)ied

waar de \orming \an de \ erbinding hoofdzakelijk plaats vindt, kan

het dus gebeuren, dat de \()rniingswarmte van de verbinding de

\\armt(\ die bij het oplossen gealisorboerd wordt, in grootte o\'ertref't

y.oodal er door deze twee oorzaken te zamen warmte \rijkonil. Dit

is iiL't ge\al \au Fioi (\ tussehcu welke temperaturen zooals men iu den

driehoek ziet, de (bssociatic-isothermen liet sterkst nileenloopeii, dus

de hoe\"eelheid \a]i de gexoniide verbinding liet sterkst met dalende

lem|)eratuur toeneemt.

De o[»lussings-isot hermen xiior a ,, zullen bij genoegzaam lage teni|ie-

ratuur naderen tot de zijde A.//A. Wordt ook bij lagere temperatuur de

verbinding totaal, dan zal ten slotte het snijpunt van de dissoeiatie- en

anie]t-isf)therme zeer dicht bij het hoekpunt van de verbinding liggen

en de geprojecteerde snieltlijn zal dus asvmptolisch loo|)en aan de

i-echte P Q, die de samenstelling van de verbinding aangeeft. Ook
is het mogelijk, dat de smeltkroinme de rechte P Q niet voor de

tweede maal snijdt, in I), maar rechts \'an Z-* (j blijft.

Wanneer er reeds bij hooger tempei'atuui' meer van de verbinding aan-

wezig is, xerschnift de bocht meer naar links, zoodat het gebeuivn

kau, dal de snieltlijn iiiel door /" (} gesneden \\drdt.

A iudl de \(irmiiig \au de xerbindiog o\er een grooler leiu|ii.'raluur

traject plaats, ilaii kau de bocht />('/) F uil di' lijn vxegxalleu, eii

er alleen eeii sterker liellend gedeelte overblijven.

( )p soortgelijke wijze kan ook de oplosbaarheidslijn xoor de \er-

bindiug 'if' ol' \(tor de kom|iouei)1 /;„ bej[)aald worden. De verschillende

xormeii. \\i'lk<' <l(v,i' lijiieu lil huil gehet^l ol' iu die gedeelten welke

door hiiiiiie oiiderliuge onlinoeling alleen bestaanbaar zijn. aannemen,

haiigeii w eder g(dieel af \au de \\ijze, waarop deze opiossingsisol hermen

ten opzichte van de dissociatie-isotliermen verschuiven.

Zoo zijn al de bekende gevallen van .samentreffen van lijnen der

koiiipoueuli'ii met die der \-ei-biniliiig af te leideji. Ook blijki hoe

hel geval mogelijk is, dat de verbinding die It-ndeele iu de \ loeislof

bestaat, ///c/ lol al'scheiding in vasten toestan<l komen kan ea dus

bij de ^loiliug der komponenteii weer ontleed moet wurdeii,

Daarbenevens lilijkl' echter het ge\al mogelijk te zijn - tot diis-

^•erre onbekend — dat na de siolling der beide komponenten bij

afl-oelinii op nieuw vloeistof optreedt, waaruit bij verdere afkoeling

zich de \ erbinding afzet (Fig. o). Dit geval is mogelijk, wanneer de
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liJiKMi (liT l<(nii|ii>ii('Ul('ii (Ie lic-

slaltt' \;in Fig. 2 licliitcn <'ii clkaai-

ontmoeten l)o\'en ('.

In (Ic ruinilc niet /- aanuctliiid

licslaaii dan wodor oiivciv.adi.udc

oplostiingen, nlle gelegen iKMU'dcn

liet ontecti«'li punt C van (i-\-/i.

Wanneer de \'erlun(liiiii' cndi)-

llicrni is. is de volgorde der dis-

s(iriali('-isotliernie]i de omgekeerde

van die in Fig. 2 aangeduid.

Zonder de lnj/.ondi.'rlRMlen. welke

zich dan luj de opiosliaarheids-

lijnen kunnen verloonen alle na

II' gaan, zij liier sleelils de op-

iiierkzaamheid gevestigd op twee

lol dus\ei're geheel onl)ekend(>

Ivpen va]i smeltlijnen welke kun-

nen optreden (Fig. 4 en 5).

In de eerste figuur bestaat de

Pi^. .g. merkwaardigheid, dal de xcrluii-

ding met de eomponenl u zoowel een entektiseh puni < 'als een onci'-

gang.spunl D vormt. In de tweede treedt de smelllijn der verhinding als

een geslolen kromme op. met twee vei'tikale raaklijnen in punten waar

de oploswarmte nul is en twee smeltpuuteu. In het iiovcuste punt

V
/ '

t
f
I

/
/

\f
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/' fi-.nat lil' \ (M-l)!!!!]!!!!;- (hkIim- w ai-iuk'toevoer in vldciliarcii slaal nxcr.

l)(>/i' \\annlu(.'\ii('i' hcslaal hier uil twee tacturt'ii, lU' Liewniu' siiielt-

warniii' ('Ji de wai-inic dw (Uilw ikkcM wnrdl. wauiicci- ecu deel der

vloeiliaiv ,('iid(illi('rui(') xerliiudinu' /ifli (lUtltH'dl. tol licl cxcuwiciil

in de \ loei.sHif heivikl is. Daar liij lioo.iier leiuperal ui-eu de (iuai]lileil

(ka- Ncrliiudiuu' iu de vloeihtdi' nniol is, zal de Iweede wai'Uile-

(|uanliteil klein /ajii iu \ci-,uelij]viu,n- uiel de eersie en de sniellinii- in

haai' ü'eliet'l warmte ahscu'lieereu.

I>ij <^ daai'enleti'en is iiei Juisl omgekeerd, omdal i)i.j kiize lempe-

raluur in de vloeistof weiniu Nerliinding bestaat, hier kau de disso-

ciatie \-an een belangrijk deel der vloeibare verbinding zooveel warmte

ontwikkelen, dat deze de eigenlijke smelt warmte dei' vaste verbinding

overtreft. De totale smelting geeft dus warmte en in verband hierinee

ligt liel vloeistofgebied beneden Q.

Tot ilnsverre zijn eelik'r Liceu endolherme \'erbindnigen in vloei-

baren slaat bekend.

Physiologie. — De lleei' WiMsI.i.u. biedt eene mededeeling aa.n

van den Heer-.I..K. A. Wi'',kïiiki.m Saix)MONson : ,,Over inctic/e

imhi'i-l(l('n'\

In ISSl werd door ( ioi.üsctii'-.iDi:!; in zijji dissertatie over ,,(lie

l.ehi-e von den specitisclieii Knergieii der .Sinnesorgane" het volgend

feil vermeld :

..W'i'uu uiau mit einer .Alessei'spil/.e sehnell, am besten die llohlliaud

berührl, so ii-iil uMinieulau mir die TasteuiplinduuLi' aul'. wi'ieliei'

danti ersl dei- steellende Seliiuer/ I'oIl;!. Dasselbe kaun man bei einem

leieliteu Sehlau' uiil At'v llaelieu .Me»ei-klinui' w alirjiehmeu. '

Iu het Zeits<dii-ift I'. Kliii. .Me<li/.. l<s;ii 20. 4 - b. komt hij iu een

artikel med(.' uudeileekeiid door 1'rol'. (I\i) o|i dat verschijnsel terug.

Later is dit artikel, getiteld; ,.i'ebei- die Siimmalioii V iiu llautreizcMi"

iu zijn ( iesammellt' Abhaudluiiu-eu l!d. I , pag. I^ilT o|i nieuw algedriikt.

De Vdorvv aarden waarondei' hel v erscliijusid zi(di voordoel, worden

daar nauwkeuriger in besdirevcu. \ olgens (ioi.üsi'iiKiDl'.it bereikt

men het beste resultaat wanneer men mei een speldepiinl een koi'len

zwakkeu druk op de liiiid van den hand-riiii of haudpabu uitoefent

:

,.so liat man anssi'r iV'V ei'sten sofori eiiilrelenden stechenden fhnp-

findnuLi' imcli rnirm i-m i)i'tiiiliniiislii>;i u liiii rr<(ll eine iirr/h . gleichfalls

steellende lOmpiindnng, vvciche sicli in ilirem ('liaracler dadurch von

di'\- ersteii unterscheidel. dass ilir iiiclik von Tastempdudmm' beige-

misclil ist, sie V ielinehr Liieiclis;liu wie Vi UI iuueii Zll kommen schei lil .

42
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IVi iiiMssiiroi-. iKicli niclil M-liiiicr/.liaftci- Iiilciisitiit der priniaron F.in-

iiliiuhui.u' k;iiin die ^ccuniljirc x-lmiciv.liari M'in \>a^ I'liaiKniicii

(lor seruii(Uii-t'ii KiiiiiliiHlmiL; Irill >clmii lici -dn- ^cliw ariicii. \i>]\\

Scliwclloiiw i'iili iiiclii wcil cinliM-nlcii Iv'.'i/.rn .iiif.'"

Ilcl xiTsc-liijuscl i> \iT(|fr (liMir (i\i) cii ( ioi.DsciiKiDr.i! cxiicriincn-

li_'ol (iiidfr/.oL'lil fii (ip.uvNal al> ci'n dodi- Miiiniialic \aii prikkels (iiil-

slaiio fïe\vaar\\()nliii,ii'.

Eveneens is door hen n'(Mls iicw c/.i'n np de aiialuuic nid de

nahecldi'ii, die hij kdrldui-ciidi' liclilprd^krls op de i-cliiia npücw cki

worden.

IvMi nauw kenriuc anai\ se i\i'\' ^nlijeeliexc \crx'liijnselen. die (iiilslaan.

wanneer men liel ddor ( iDi.Dscni.iDKi; aaiiii-eu-e\en e\perinienl xcr-

riclil, leerl (in> eciiier. dal ile increensUnnininu' Inssclien lielii'een liij

(Ie huid en Itij liel mfj: liocliii'dl . oneindiu- \e('i iirooler is, dan men

oppei'xlalikit!' /.(Mide deid<en.

Hel Idijkl namelijk, dal aan ( idi.nscnr.iDKi!'-- I>e>eln-ij\ inu nni!' iets

loeiiVNoeiiil kan w<iiMlen. I >e --niiieeliex-e indruk, laindl niei dp liij

de secanidaire ucw aarw urdim^. dneli e(ins|;iiii \,-di iiiiü eeii Irrtniiri'

i/ciri/iinrafdiin/ dp Ie merken.

Zdudra ik de pi-oef \an ( in|.i),-( UKIDKH liij mij /.elven \erriclil, dns

inel een >l(impe --peldpnnl een /.eii' knrtdnrendeii, docli /.eer /\\ akkeii

prik lip de liiiid L;ci'i'. waai'liij de linid nanwclijks ., nnllimi'ler

iiiH-edrnkl \\<irdl. i)ni>laal liijna lidijklijdiL;- mei de aanrakim;' de

eerste, primaii'e ticw aai'w i>r<linL;. Na een inler\al \an O.S O.'.K)

seconilen (inl>laal ile secnndaii'e l;c\\ aarw nrdiiiL;. (ncreeid'.niii^lii;'

(ioi.DsciiKiDKKs iiestdiiijx in2.

/v'// /(// (Jr/c st'cniij/i/i ni/i/iriir l<il<i\ rnhjt mi iin lirtinnr (jcivdiir-

irord'niij i''iii i'i'ii (/({(iniarilni jirtL Lclcinl . ii'nL'<'iiil (jirocl. dal (inwille-

kenrii; nunpl imi mei de hand li' wrijven ii\er hel Li'elrdll'en hniddeel.

l)e/.e hialsle licwaai'w urdiirj unisiaal vrij laiiLi/.aam, liei'i.'ikl in i-nini

('én seconde haar maximum en verdvv ijnl dan veel lanu/.amer. 1 )e

dmir \an dii' eei'sle ücw aarw onlMiL; I ie(||-aaL;l een /eer klein onderdeel

vau I >eeiinde. de i\vee(|e ;^evv aarw ordinii dnurl evi>ueeir> korl.

doi-li meesial wal laniier dan de eersie : de ha-liairi' uevv aai'w ordim;'

is van noLL' laiiLieren duur en lieilraayl van '1- 10 seconden, ja liij

ielwal üi-ooler inleu-ileil van den prik /,eir> noi^- lanu'er. (Iraphiscli

kninuMi wij h"l \(.'i'lo(ip i.\rY \\yw uew aarw ordiniien voorslellen door

een üfiiinr. (/.ie \). (Jöli).

De aiialoii'ie niet de nalicehlen van ln-l oou /.ooals deze door

V. KitiKs. IJKss. ll\MAKi;i! en andere ondeiy.oekei's van den laalslen lijd

iiesehi'eveii /i.jii. vall direcl op. ()iik daar vinden wij hei primaire

lieeid Li-evdlud '|oor den ^alelliel, waarop eindelijk hel lerliail'e po^ilieve
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Fi.^'imi- 1.

iialiec'kl vultil. I'il laatste wonli iio.ii' sleedss ^evdliid door ccii iieu-aliei'

iial)eel(l. Hkss lueeul, dat ooi; m\u-a(ievo ualteeldeii \dl,ii('ii op het

primaire lieeid eii den satelliet. Mij stelt sclieuiatiseli de totale ue-

'••ewaarwordiiig \oor als een sterk ucik'nipte sinnsoïde niet tueiie-

nienden dnnr der periode: zie liu'. 2, waai-in 1 liet direkli' beeld, ')

Fie. 2.

de satelliet, 5 het posiiie\-e nalieeld xoorsielt, terwijl l! liet laatst(>

.li'enuikkeliji'; /.ielithare neji'atieNc nalieeld aaiMliiidt. Hij /elf liewceri

ooic de neiiatieve jiaiieelden '2 en 4 te zien, iieliieen mij nou' niet

is iiiown u'elnkken: ik twijfel op vcrsciiilleiide izronden. die ik hier

niel kan aanucvcn aan het bestaan dei- nabeelden 2 en 4.

Hoe dit ook zij, ik wcnsch alleen opinerkzaani te maken op de

oxereenstemmiiiü', die de tactiele ncw aarw in-dini;-, volLjend op een

enkele zwakke aanrakiim' mei een speldepmit, biedt niet de u-ezamen-

lijke po>ilie\'e nabeelden \aii hel ool;, dns met de cimibinatie I , U en ö.

1 )at wij inderdaad bij het L;'e\delsorL;;ian en in hel od^; mei anaioii'e

versi'hijnseleil Ie doell hebben, M'llijlll mij [ieeil o(iL;i'llblik Iwijt'el-

acIitiL;'. I >e \ erseliijns{.'len >lemmell o\ii-een in linil XiTJoop: (ie

rchilnrr diiiir \aii elk i-l^'V onderiiei'len i> bij beide zininiii'en \(ilkoinen

ü'elijk, terwijl alleen de ab>oliile dniii' eeiiiu'sziiis urooha' is bij de

huid. \ erder beslaat iio^- daarin een o\ ereeiislemmiin;', dal de

kwalileil der drie alzonderlijke beelden oiiderliiiLi' \ ers(diilleiid is.

zoowel bij hel ooi;- als bij de llllld. Ik Wen>eli dil laatste feil Zeer

42*
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iiililnil^kclijk uil Ir ^|irrkcii. (uiidal daardddi' (Ie iiicit;clijl<iii'i(l L;('i^c\-t'ii

wordl \(ini- een iiicliccl aiidn-c (i|i\a(liiiL;' al> dii' \aii ( i()LUs{;nKii)KR, dl'

(lic \aii IIkss. ( l()r,i)S(iii;ii)i;i!'s iirocxcii /dfs. dii' liij \(ii)r zijn siiiii-

iiiaticdiN |iiptlic>c I Il aaiiiicvocrd. scliijiicii iiiij ccii Lteliccl aiidcro

verklaring' lm' \r lali-ii.

( ioi.lisciii;!!)!,!; \ indl tncli. dal t''i''n i'iil<i'lr iiidncli('>l(inl , lioc sterk

ook. als liiiid|)i'ikkel aanucweinL niiiiiiier de >ec-iiii(kiire u'cw aarwor-

diiiii' kan opw ekkeii, lerwiji een '> of 4-lal snel (i|)een\dli;'ende

iiidncliesinolen, /.ell's vvï\ zwakki'. dil Lieniak keiijk eiiconslaiil deden.

Nn \\ii> ik sleclil> o|i dl' \ aal/enn wen. \\ orden de/e inel rrei|iienle

slrooinsloolen ji('|)rikkel<l. dan |-eaL;cei-en /.ij niel een \ asocojisl rici ie.

Hij huiu'/ame sli-o(nns|ooien li-ee(li eer-l \ a^oeonsiriclie en dan

vasodilalalie o|i. I>ij /eer lanii/.anie slooien xnlul nilslnileiid dilalalie.

I'rikkell men len slotle een lielileere nionn'isclie /ennw, die zoowel

dwars Lii'slreeple ^|»ier\c/el<'n iniK.'rveerI als uiadde \ aalspieren, dan

kan hel voorkomen, dal hij een enkele indnclieslau' alleen conlractie

(Ier dw arsiicslreeple \('/elen o|ilree(||. liij meei-dere, in een daarloe

gesehiklen rli\linn> op elkaar \nlLicnde, elemenlaii'e pi-ikkels. /al onder

U'nustiii'e oin^laiidi'jheden eersl een eoiili'aclie dei' dwai'se hnndels.

\er^•ol,^en^ di'i' \ asoeinisii-icioren en len sloiie i\t'\- \aso(lilalal(U-en

o| il reden.

Zoodi-a men \ i'i'onderslell. dal in de relina ol' de hnid meer dan

één 8i)orl \an eindorLianeii aanwc/iu' is. dan heslaal de inoiielijkheid

(lat één soori daarvan siechls reaiicerl o|i korldnrende prikkels. Ier-

wijl andere oru'anen op lani^ci' durende prikkels reaü'eereiL lüj een

hepaalden dnni' of inlen>ileil \aii den prikkel /nlleii heide reaLicei'en,

iedei- mei hnn eiLi'eii lalenle periode e\cnal> dil hij de dwai'se spieren,

de \ a--oeonslricloren en de \ asodilalahn-i.'n hel ,u'e\al is, /oodal wij

Iwce (lp elkaar xojiicnde licw aarw (irdinucn /lillen krijii'cn. Zijn ei'

drie prikkelhare oriianeii. dan /iilleii /ell's M \an ell^ander al'sclieid-

hare ucw aarw iirdinLicn knnneii op!re(len, /o(_ial> dil hel u'e\;d is hij

de iiiiid lil hij de relina.

Scheikunde. l»e lieer Loüki ui: Hkiw hiedl eene niededeelinii'

aan namen^ den lieer (
'. II. ,"s|,ii'n-,i; o\er: ../Ji niiiziitiini

riiii isiiiiit.riisitiici'hijilii'iiotiiiiilrni III in lii'ii:iii':iiiii'iiiitriii iii rii i-ijitiiii-

ii-idi rshif.

'I'oeii ('i.\isi:\ /ij'ne hekeiide condensa I iemelhode onidekl had en

o. a. \diir keioneii had aan.u'eloond dal de waterslof \an de melliv 1-

^Toep die na.M^I de carhonvlü'i-oep iicleLicn i- gemakkelijk \i'r\an_L;haar

is, stelde hij ook \a^l dal mei hehnlp \an amvliiili'iel en nalrinin-



;ilciilinl,i;il de isonitnisokotinicn kdiidcii NcrUi-i'Ucn woidcii ') Tr /.nincn

mot .Manassk. '-| oiiilcr/oclil liij dr i'ii;-('iischappcii \;iii hel i-.i)iiilr()>()-

;ircli)|ilicii(iii ;
(', 1 LC( X'l I : M H I Dil licli.iaiii lilcck i'cii vrij -Icik

•/.iinr te y.ijii. ]K'I iiai i-iiuii/.inii niidiTLiaal liij aaiirakoii lucl een hrct

\'0(>r\\('i|), dnoi- licxdcliliLiiii iiH'l ciai di-n|)|)cl slcrk v.nuv ot' door

vpi-wai'iiu'ii ini'i u\cniiaai iiaii-nnluoL! cciH' iiiei'kwaardijiX' oinzettiiiji-

iii lien/.oi'/.ininiatiainn en cv aaii\\ alci'slot' -.

('JIJ'O ('11
: X ONa =3 C.dl.rOOXa + ('XI 1.

Ilci IK 'X-iiioltTidf wordl dus als 'l warr iiii lici iiKilfciilc van

hel iialriumzonl w cLiüciinniiai Icrw ijl < )Xa naar di' carhoiivlüroc])

;i';X;il. C'l.AlsEN decll dol; iiirdr dal na \crliill iiiu' ueiliinMidc Iwcc dagen

mot 2 mol. iiofiii. ualnai In-I iiali-iimiznui vollodiü- in cvaaii- on

lionzoö/.uurnaU'iuiii \\ a^ mimcv.d.

Het was \an iielani! do/.e n-arno aan oen nader dvManiiseli onder-

zoek to onderwerpen, nioi nani<' hai-o oido n' liej)alen en den invloed

van de loe\oeit'ini;' van alkali on \aii oen zout. l)enevpns dio \an

liet oplosmiddel te ondor/ookon.

Hol jiatfinnizont werd oji i\f door ( 'iaiskx aaimegeven wijze ,>>e-

niaakt. Daar hel Zi)nt üelieel /.ni\or moest zijn werd het uit het

door (unkristallisatie nit chloroforjn \(>rkreoen vrije isonitrosodevivaat

l)ereitl door neutralisatie met de ae(|ni\ alonto lioe\oelhoid uatrium-

alcoholaat.

Maakt men sebrnik \an mol water verdunden alcohol ("O"/,,) en

praec'ipiteevt men het zout door loevoouinu' van aether dan verkrijfit

men een geel gekleurd liydraat dat vier nml. kristalwater hevat.

(rev. 2!).o" ; H.,(». lier. voor ('Jl.<),.XXa. 4 aq 2!».B" „. Het hij

dro.iiing verkregen natriumzout lioxallo 13.5" „ Xa, berekend 13.45" „.

Hij zaï'hte ^•erwarmi]llz wordt lioi iiele zout ondei' ^valervorlies

oranjerood, do icleui- \an hot w aloi-\ rijo zout.

Xa eenige \-ergeetsche |)o.uinüon om lo ii-arliien lanus litriniotrischon

weg >\^' ouizottin.u' te voi'Xdliicu word ,L;e\'ondoji <lal zulks moi liehnlp

\-an don oolorimeter zoor scherp Ican tioschiodon. Het natriumzout

toch is in waleriti'o oplossinu' ui'ol L;ckli'ui-d : do ge\(n unie omzettings-

])i-oduo1ou zijn kloni-joo-.

l)ij i\r \ (lorpi'oex'ou. Jioodiy; voor hol \ asisiollou \'an de eigenschappen

der colorimotrisi-lio standaardx looislol', lilook nu dat door de verdunning

met \Aalor de kleui- van hol opL;x'lo>io zout zich wijziyt. 1 )o geconcen-

treerde oplossingen van hot natriumzoui hoMiou oen oraujotiut dio

hij \'(.'rd uiuiin;^- i^eol wordl; do prooi' loerde \order dal indien men

1) Ber. 20. 656.

-) Btr. 20. iJI'.ti.



wci'kl iiii'l ()|il(issiiiL;iMi \;iii 1"
„ i>\ l.-i'jci' (Ir klciir-\ .r.-niilcriiiu" cM'iiiriliu

:i,iii (Ir \ci-cluiiiiiiii:' \nn<j: \\iihIi'|i uc-lrld. \ii(pr inccr iiccinii-ciilrcrrdc

()|il((S>illL;cil uvhil ilil llic[ :
inil r.c.lii. \;lll criic 1",^ (i|il(is-illU' is

(•oldi-iniclr-iscli L;('lijk\\ ;!;u-iliL;- ind 47 (•.ciii. \ ini ciii 2"
„ (i|il(i->iiin-

('II iiici iiii'l •"><• e.cm.

IIi'l \\'ji\ Miiii- lic liand di'/.i' \ci-~clii jii-i'|i'ii in xrrlKiiid Ie lircii'^cii

iiicl hel Idcncnicii diT circlnil^ lisdic di-^ocialic \;ui lid /.nul nicl de

M'rdiiuiiiui;. Daar de \\ ali'i'iui' (i|il(i>'~in'.i- alkali^cli i-ca^cci-l liccdl

ook (.'ciK' iiii'i-kliarc iivdroiv lisclic oiilirdiiiii ii|i; hel iicdiau' liicrvaii

zal ik Irac'lilcii iioü- nader \asl Ie sicllcii.

l'il oeiiiti'i' \(i(ir|irnc\ ('11 was vci'dcr uclilckcii dal li'iii|ii'ral iircii

\aii ö(l a 70° /.icli vikm' de hc|ialiiiL; der rcaciioncllicid uocd Icciicii.

lïij de uil\ocriiiL;- dd' |M'oc\cii wcimI (ciic aliicw olicii 1ioi'\ccllicid

y.oiil o|i,iii'l(i>l in \(iiii-al' \ci-\\aniid wald-, /.oodal liij Ih'I Invnii-cu der

opioHsinu' in den tliei-ino>laal lieiiein|ieralnni-e\ (.'iiw iclil ^poediL;' liercikl

was Xa bepaalde lijden werd een iicdeelle i\f\- dplo'-sini;' door een

jiijii'l nii de llevcli ucnonieii, direcl >lerk afiiekoeld en. zoo iiooiHu-

na Ncrdiiniiinu' lot op oniicvcer l"„. coloriinelriscli inel de .-landaai-d-

oplo^sinu' \'ei'L;eleken. Als /oodaiii'.i' diende de \ loeislol' die de ecrsie

maal. i\n> als de inelinu' aaii\ in'j. uil de lle-eli werd genomen : al'-

/ondei-lijke pi-oe\i'n iiadden liewe/eii dal liiJ i;cwoiie leinpei-aliiur

de oinzellinu' /.oo lanti/.aam \crloo|)t dal de/.e himien "i-i nnr eolori-

inelrix'h iiiel ineelliaar is.

l)c proef werd in 'l al^-enieen \ (lorliic/el loldal .'5(l a 40"
„ \:\i\

liel zonl was oiiiiiX'/A'l ; /.iiiks was hij ()0' na I' .,-2 nnr hel ü-e\al.

Hel i^ nn u-clileken dal de onllediiiu' \'an hel isoiiitrosoaceloplienon-

nairinin vcrioopi voliicns de \ eruclijkiiiL: ik'r eersle orde; /ij i^

mononioleenlair daar de reaelieconslanle oiial'haiikelijk is \an de

coiicenlralie. Zoo werd Li'cxdiiden iiij oiV.I) \(ioi' een 1", oplossing'

/: := 0.00()(;2. voor eene .->"
„ oplo>siiiL:- /= 0.0005'. I .lijd in min.).')

De slijjiiiiji' dei' reaclionellieid mei de lemp. bleek nil de \(du('n(k'

,u-elaikMi: :l°/„ oplo»in,- bij i;o
. I .

/• -^ 0.0(t2:!; bij 70.' O, /
• = 0.004.S. -)

l'Jiu'eiiaardiLi' is (k' inxloed \an een /.oul met ^iclijknainiu jon en

\an \rij alkali. Dal de loevoeuiiiL:' \ an Xa( 'I de eleclrol\ I ix-lie dis>ocialie

\aii hel iialriunizoul lern,ii(h'iii,i:l w a> Ie \crw ac.'hleii en kan colori-

inelriscli ïcmakkplijk •iocoiistiitccrd worden: die \aii I mol. NaCl en

\ all 1 mol. NaOI! of \an i mol. i\('N Ncrhooul de kleur eeiier I

"

'„

1) Bij oplossingen van iiui);,'erc cüiiconlralic Ircctll na ccnigeii lijd uoii steiker

worden der kleur op, blijkbaar door polymerisatiü van liel govnnnde HGN. '

-) 0.8% opk bij ()'J".0 /.• = ().0ü1-."'). ÜP lemporaliuir c:(x'll'. .scliijnl mei stijgende

temp. af Ic nemen ;
dit punt ei.scht een nadei' onderzoek.



( '^^r

)

()[)lossin.a' iii <le \'ei-lii»ii<liiiu' \;ui r^- 'X\ lor l(M), die \,iii I0 mol.

NaOll iii (Ic xtM-lHiUfliiii;- \;iii M Ini |()(l.

Nn li('l)li('ii pclilcr N;i( 'I ri\ X,i()|| cximum'ii- ccii \ imM raiicmlcn

iinliicd ii|i lio reaclioiH'liii'iii. Zdo wcnl ucvdiidcii \'(i(ir I
"

\, (ipl. Iiij

(;n.| met I iiMil. XaCl. / = ().()()1,5 : \^„ iikiI. XaOll, O.OO 14 : 1 nml.

Xa<»II. / =z (».()() 1 ö 1. I-wijl \()(ii' zni\(M- waln- / — 0.002:5. Xo.uwci-d

i'fii pnict' ueiKiiucii waai'liij aan di' \ liifisldl', iiadal di' (inizctliiiu' iii

/.iii\ci- wnliT \(i()i- oen /rkca- licdrau' was afiïoloojicn. '

., ni()l.Xa()ll

werd l()0,ii't'\'()eu'd ; dr / daalde locn \an 0.002'i np O.OOIÜ 'Icnip.

(iO'^. I . \ (i(>ur nicn van af drn aunxanii' eoii .UTOole (n-ci'niaal Na(MI i<ic

dan lieiviki ik' (Miizfllinussncljicid (^clilcr weer liot/.cirdc hcdrai:- als

\i>()i' zuiver waler: vmw 10 mol. Xa()Il i^ n.ni. / ^ 0.0022.

.Men heeft hier Ie n:akeii niei een specialeii (inliek(>nden in\ hied

\'rtii ile l()Oue\'()e.i;(le slollen : deze znllen wel is waai' diKir hel leniL:-

(Irinii'en dei- eieclrolvlische di>-ipciaiie de concenli-alie dei- zich mnzel-

teiidê niolefiiieu [hetzij lul zmii mol. ol' liel znni-jdiij w ijziiicii : daar

eclilei- de reaclieci.inslaiili' van de e(niceiili-alie onaf'hankeliji< is kan

znlks de ilaliiiü' xan ilie (•(in>laiile niel Ncrklareii.

In di-o^en loesland is hel zoni liesieudiiier dan in o|dos>iim' : hel

ivas Inch na \erhilliii;; liediirende ± 2'
., ii. op liO' niel merkliaar

oniiiez(-l ; de i'eiik naar IK'X Irad niel op. Üij 70' kleiii-| hel zich

iia eeiiigen tijd donker, onder oulwikkelinii- \an HCN : de iniizelliiiu-

is dan blijkbaar meer g-eeomplieeerd.

Kindelijk werd de oni/.ettinj:-ssnellieid i.iok jio,u' bepaald in melhyl-

eii aethylaleohol : die hi aeth_\ lalcolml is het kleinst, terwijl niethyl-

alcohol tnsschen Avater en aeliiyklcohol in staat, (revonden werd

n.ni. liij GOM Aoor 1"
„ opk; in waler 0,0023. in abs. niethyklcoliol

0,0017, in meihylak'ohül van 1J7" „ 0,Ü01b, voor eene ',.,"/„ opk:

in aetJiylalcohol Aan 07"
„ O.OOJO. \oor aetliylalcohol Aan 507,,

0.0013. De toe\oe.üinj>' xaw walei- bevordi.'rt dus de omzeltinir.

Ui' intensiteit der kleur >,iii eene oplossinti' \an gelijk i:ehalle aan

natriuniznnt is \-oor ;ie|li\ laleohol iiel urootsl. \dor melhylalrohnl

kleiner en \oor waler hei kliMii-l '

: dil xcrsehijiisel >laal on;^el\\ij-

i'eld in \ i.'i-li.'tnd mei ho\ feit dal de eleclrolytiseh<" dissocialie \aii

zouten in de uenoemde oplo>niiddeieii in ile .lanü'eji'even voljiorde

toeneemt.

Anis/rnlniii,, J)ec. lÜO.'!. (>>,/. <7/n,i. Lnli. <l. ('la'r.

'i l.tok (ie opkisbaarheiil van hel zeul is in iicthylalcojuil het geringst.



Scheikunde. J'f Wrrr l,(i:;i;i m, Hm in hicili n.iiiii'u- t\r\\ Heer

\\'. Ai,i!i,i;i)\ \ \\ Mki'AsTijN cciic iiiciIciIccIiiil;' aan o\cr:

.. DiIhiiziiI- i'ii lii'n:iilnnihiiliiliic<isi(lcii

.

Terwijl iiicii uil Miikcis (lcri\ali'ii \an roniialilcli\ lic kan MM-ki-ij-

Li'cii ilddi' lirliiMiiiv II' iiiaki'ii \aii /.w a\ i'l/iiiir nl' |ili()s|)h(ir/.iiiii' ais

(•(iiidciisalicinidilcl '

). ucliilvl liri, iiij licIwimI^ \aii (Ifddu' iiliosplior-

|icii1n\v(l(', ^(ll^ ai'(iniati--rlic al(li-li\ ili'ii rw IkcI(iiii'Ii hh'I dl' t;i'iinfiii(ic

Sldll'l'll Ic' (IdCIl CdlldclISCcrcll.

Alcl licn/,aldi'li\ de \crl<rijul iiicii de l)('(ld('ldc liclianicn dixn' de

suil^iT (2 di. iii i'i'ii nidi'liiT tl' d\ ri'uiclni iih'! '.'> dl. \aii iii'1 vitscIi

Ui'dislillci'i'd aldi'livili' i'ii tiiidri- \ dni-liliii'i'iid rdrn'ii i

'- .'! ill.j l'„<>.

tdc II' xdcLi'i'ii. .Mi'ii laai de lirlilrr l;i'\\ di-ili'ii massa i-i'M hall' iiiir

staan, \rnlnnl nirl ijsw alri' m lusl ln'l |irarci|Mlaal in indliv lalrdlidl d|).

l'il ili'/.i' <i|ild'~>iiiL; WW \ i'|-ki'iJL;l ini'n de |ii'nldS('i|('i-i\ mIi'i: als n'dcd

L;-i'k]-islallisi'('i-di' |ii-ddncli'n, liTwijl f\r alddlii'Xdsrn i ddk i\c IVncloso

en sdi'lidscj dikkt' slrdpcn ^hcncii wcII'Lc lol un Idi' nii'l ki-islallijii

w i'i'dcii verkregen.

Dl' |jiMildsi(l('ri\ ali'ii hi'valli'ii l\\ ee iirdc|K'n hciizal en liceii li\ dd\\ 1-

i)rdr|i int'i'r. < *in i\r/.i.' i'i'den is ccne ciMislilnlii'. aiialdnii' aan die i\>.'v

l'drnialdi'rixaliMi. w .lai-schijidijk. liijx .

. i>i' lii'Misi'ilerixalcii zijn niik nit Iwee

/ I \('
11

nidl. lii'n/,alili'li\ dl' diilslaaii: zij l>i'\alli'n

/ ('—(K eeliliT lilijki'ii,- luin uvdra,!;- le.uviidv er azijn-

()
I

znui'anli\ di'ide. nuu' een li ydrd\vli;-rdi'|i.

\"^ ' '\ Hel i> mei diiw aarschijidijk dal de nil

^ j., \ . , .. de liexdsen \ crkreiii'ii lirliamen nieii.ii'els

1
/ ' ' zijn \an isdmeron.

\ /
II, ('

—

(V liij l:el diil^laan dezei- aldelivddei-i\alen

zijn, e\i'!ials hij die wellse \an iiel i'drmalili'li\ d zijn afii'eleid. de

(•arlidnvlu-i'(ie|ien Nenlwenen; zij redneeei'en dan mik b'Kni.iMi's iinief-

\(,clil niel. 1 »ddr kdkiii'i' mei |ilien\ llivdraziiie iji Nei'dnnii zmii-

d|ii;eldsl en wcii-Jni;' \an liel uexin-nide hi'nzal|ilien\ lli_\ divizim k;in liel

aantal benzalürfteiieii .uemakkelijk liepaald wiirden.

I)il)('ii:(il(ir(ili'nhisi\ sni. pi. I -"iT . \(t\\)^ -f-
27" (in nielli\ lale.i.

(lev. (' (;i».H. II 5.(;. I.ei'i'kend \an (\,11,,(),: (' \V.).\l II :>.:-> I >ddi-

\erdnnd zwaxelzmir win-ill de ^lid' IhJ kdkiiiL;- Inlaal uesplitsl; eimil-

sini' is zundei' inwcrkini;'.

l)U)i'aziilv]iloai'. sni.pt. YMV
, \(C\o = + •^7''.r) (in .\1. alc).

DiJx'nzalykKnniosc, sin.pl. 128'^, [«]ü = -j- 5() >) '5 M

1) IjOBRY de Brtyn ('Il Ai.m:iiii.\ v.\.\ Kkensïei.n, Verslag Kon. .\kail. v. Wetens li.

2S .Juni VM^-1, p. \'>'1.



( cr,;)

^';lll ilr (iliraclitiu'c ililii'ii/.allicMisiMi zijn die. \\clkr \;ni mninidse,

uliic<i>c ril L;al;icl(i-c /.ijii al';irli'i(i /.wak rcclilsdraaiciid. de uil rriictusc

(>ii xn'lxiM' i:c\ uniidi' |ir(i(liicl(ii /.\\ak link>ili'aai<'iid. I)a1 zij nou' ct'ii

Indniw li;P(ic|i licxallcii x'.ci'd i-ci-d- (j|ii;('ni('rkl ; nok dc/.c accix Idcri-

x'ati'ii zijii iiii iin loi' iiii'l ki-i^lallijii \ crki-i'ucii.

l)c (///iciis/i/i'ii rcauciM-cii \ccl udiiakkclijki'r md licirzaldi'lix de dan

d(> siiikiTs. Hij licl (i|)l()s>cii dczi'i- sldlFiMi in li('iiz;d<k'livd cii iu)k('ii

üvdiiri.'iidi' ('i'iiiuc iii-rn midci' locvdciiiiiL;- \aii ciai weinig' \N'al('i'\iMJ

iiatriniii^uiraal. xNurdcn i\v liciizald('ri\at<'ii. alic u'ix'd krislallisciTciKlc

licliaiMcii. H('\ iirnid.

MniiolK'ir.dl ('.- iiit'//ii//i///ifiisti/i\ sin. [II. 1.58°. [«]£) =: -]- 85'^.

.. ., ,1 ..
'

,. ^in.|il. 194°, [a]r, = — 75°.

iiiitliiiliiiiiiiiiiisiili . sin.|il. 1 1()\ zwak liiiksdr.

])i ..
,'.

.. .. 178^ [«]i) = - 5°.

De twee laatste ontslaan liclijklijdiii' : zij zijn dmn- warm walcr Ie

sclieideii.

Xcii;" zij (ipLi'eiiicrkl (kil nok ainkTc aroiiial isclie aidciiv(k'ii. zooals

|i-lolii\ kdik'liyd en cnniiiiol iiicl suikers in \(M-liiiidiii;^- treden ; hel

salievlaldchyd wordl door l'.,n Ie ucniakkelijk in disalievlakk^livd

overji'e\"oei'd om nuM <k' siiii<ers Ie kninien reaii'eeren ; zijne derixaten

mei li'lneosiden zijn eclilrr i-eeds \-erkreu'i'n.

i )e naik'i'e liijzonik'i-kcdiMi \aii di! oiiik_'iv.oel< zullen lalrr nihoe-

riLi'er in lid Iteem-il wid-dcn ui'|inlilieeenl.

Aiiisli'rildiK . Nov. 1 '.)().'). I.iihiir. r. h. I),'ji. r. I'in.

Scheikuude, — !>( Ili'ci- lUkiin- IJoozkboom hicdi namens den

llrcr I )r. A. .8\in's ren iiicijcdccliiiü' aan oxcr: ..Ihi luliuiji

(li'r iiiilii^lhiiirlifiilsIrrciiniK' ni liil ijihii'd der Lritisflie ti'miniii-

tiir<ii riiii h'niiiirr nii'inisi'ls." ('I'wcmmIc mede(leeliin>-).

In mijn x'oi'iu'e xi'riiandriinu' '
i over dil ondei-w erp zijn in de liLTiireii

;{ en 4 de /(-./-doorsneden iicleeki.'iid \ooi- xcr^eliillrnde leiiijiei-a-

Inrcii, aan\ anu'i'iidi' njcl de kriliselic lcm|icraliiiii- \an . I en eindigende

hij lii'l smell|innl \an //. l'iii". •'{ U'eldl \iioi- hel ucxal dal de drie-

[ihascnlijn lichccl onder ik' |ilooi|iiiiils of krjiisehe kromme lii;t. en

Fiji'. 4 had hi'trekkinu o|i hi'i Li'i'val dal de (lrie|ilias('nlijn de plooi-

1) Vorslat; ivmiiikl. Akad. :>(1 S.'pt. l'.tli:-!. pag. Ha.'j.



( 660 )

|iiiiil>krniiiiii(' -nijill. Om uil ili' vcircniiiiiii:- iIit \r'i-^cliillciiili' /»-.c-

(lu(ii->n('i|cn «1»' 7'-,/-|ii-(pici-iir Ie \ ci-krijLivii \sa> niri ilc \ci-jiiiilcrinu'

\aii (ii'ii lii'iik iiccn ri'kciiiiiL; i;rli(Miik'ii.

Tci- aam iilliiii: \an lid xoiirn'aaiiik' /al liicr ilc wci-l^clijkc (i|)('cii-

Nolti'iiiU' (Ier ;/-,r-iki(ii-^nc(lcii \(i(ii' viTsrliilliMK li' l('ni|i('i-aliiri'ii wniMli'ii

KiL'. 1.

V"\'^. I Licldl \ni\v li(>i ii-c\ak ilal i\f (lri('-|ilias('iilijii trcliccl (nulcr

(Ie |)l(ini|iuill>ki-niiiiiic liüM. ((\c..f.,il is (ie krolllllic iliT IIM'I \as|

/)' \ci-/.aili,'i'»lc ()j)l(issiiiii-cii : e (\ i\ i\ d is de kidiiiiiic iKt iiicI (k'zc

verz;\tli^<lc' (i]il()ssinü('n t-oëxislecrciKk' ilaiii|icii. licidc kronniicn i'in-

(lifTcn in l piiul il. Ii(,'t snieil|Miiil \aii //, I >( ;icai-cc('i-(lc slrouiv

e i\ I'.. r, il i\ <„ (\ r i-ij-l (-erst A'aii k-tL;<'i-i' icMU|K'ralmir i\(iiiicii(k'. ite-

rcikt «M'ii iiiaxiiinnii cu daall dan weer.

De lijn II ii^ii.,ii^ii ,11^1) is de >rliijnl);irr miili'ck \-an lu't ji-.r-f-v\iik



( ('.(W '

Icil o|)/,iclll(' \;lll licl y<-r-\lnls. i>\' ilc .l/-k n ini llli'. In (Ie \TO(',L;(^rc

\ (nii-s|clliiiLi (l,-i;irciili',L;cii \\;i> t\r kniiiiiiir 'i 'i , <i., <i .. /> ilc scliijiiliiii-c

(imirclv \aii lid /;-,/-/-\ lak Icii (ip/.iclilc vaii hel 7-.r-\lak i»t' de

/i'-kroinuic.

Z(Kials \ \\ DI'.K ^^'\\1,S licrfl licwi'/.cn /.ijll (k' lijni'll 1/ e en r-

/'

Iwee sliildvt'ii xan ccii (•(iiiliniic ki-diiiiin' iiicl i'cii Licik'rlli'lijk niet

realisecM-liaar liissch(ii>tiik en Iwcc \rriikak' i'aaklijiioi.

VliX. '1 ^ll'it hel ucval \(i(ii-, (lal ilc ili'ic-|ilias('iilijii de iikioipmits-

krDiniiic siiijdl.

Fia. '1.

P

l>ij /^ uaal liicr de lijn ika' \('r/,a<li,i;ik' (i]ilu>siiiii'0)l e (\ vloeiend in

de lijn {\rr \ci-/.adiu'd(' <lani|i(Mi 1' i\ ovei'.

De lijn <iii^ i-aaki de kr(nnnie e (\ /i <\ f in /' en \\(ir<ll daar niela-

stnhiel om hij (/ weer slal)iel Ie wdi'den. Hij t/ nemen wc liei/.eirde

waar als hij ji n.i. een sanieiixioeiini:' \an de lijnen >/ 1\, en (/r.^.

De lijnen f p /\ vn f q /\ die aaiige\en de llnïde |ilia.sen, welke met



( (?fi2 )

\;isl /)' (•rii''\islcr:-i'ii. Iic/.illi'ii. /oo.ils \\\ Dli: \\ \\l>' lici'fl ;i.ni-

üctoniiil. Iii'i liici' a.'UiücLicx ('II licldiip. l)i' iiKiLi'cliikhi'iil duk liicL'

wtvj; Iwco \('i'lik;il(' rn.iklijiii'ii ,i,ui ilc/.c kruin iin'ii ii^ ii-ckkcii lirciii;-!

IIK'I /.ii'li iiii'ik' lid \crscliiiii^rl ilrr rrhuiiiriith- shilliinj. In de

(mnii(l<l('lliiki' oiiilu'v iiil; \aii y; ni y knini liici-iii liccii \ craiKliTiiiLi'.

(Idcli (i|i LiToiiIrri' ar>laiiiii'ii li.\. iiiiililcn I ii--^clM'ii p i'ii '/ i> lii'l

iiioLfciijk, ilal (l<' Iwi'i' raaklijiii'ii >aiiii'ii\ allen, w aaniicilc de rclni-

uradc >l(illiii,Li i> (i|(L;('li<'\'cn
''

: ln'l lMii'j|iiiiil cclilci- liiijfl licslaan '').

In iiiijn ('i'i-sic ini'ilcdci'lini;' iMidcr--lcldi' \\k naar aanIcidiiiL; \aii de

|(nic\i'ii \an \n,L\i;ii de iiiui^clijklicid \aii lui lcniL;lnn|ic!i \aii di.'

/(-.v-knnnnic. wdki' Mj ren ^IcNci \aii lui l\ ]»' aii liiT-andirarhiiinn

de llnïdc |)lia-rii aanLivcft. die ni(i \as( /< cui'NiNlccrcii en nii /icii \\e

dal dil \iini' i\v onniiddi'lli jki' nniji'X iiii;' \an ƒ) en ^ i'cii niHid/.akclijlv-

liL'id i^. Tlii'(ii-iii>rli slaal dus iiii reeds \a>l, dal wij in de (iniiiid-

dcllijke oiiiLiev'inu' \aii /< en <ƒ \as| /.' diHii' J eeiiJLisziiiN /.uilen kiinneii

doen \ er\ iiielili'.:e|i. .\liielil liij een >lelsel \an lui I \ [ie ael lier-ani lll'a-

cliiiHin een lotiih \ er\ incliliiiinü' \aii irilliLi iifnic liiiiri'flliiilni 1',

Wdi'den Li'eciiiislaleerd. dan /.nii dil wijzen (i|i een y;-,rdns al> \("ir lui

stelsel /.nnrsiiil-lii-iHini liij 17 ,Li(ddi;i' is ut' in. a. w . ii]i cinilniiiUcit

Insx-lieii de \asie en llnïde |iiiase.

/iinals ik reeils mededeelde, is lui, Ier \ erkrij;i'iii,ü' \'aii een dieper

in/.irlil iiiidd/.akelijk. de /-./-donrsneden xdiir Ncrscliillende teiupera-

liireii na Ie uaan.

Ile-clmiiw en wij dan eerst weer luM ucwniie li'eAid. waarliij de

drie-|(liasenlijii uciieel mider de |iliini|iiintskr()nune ligl.

\ (i(ir eeii leiii|ieralniir heiieileii de icriliselie teiii|)eral iiiir \ai: .1

krijii'iMi wij de vuliiiiide /-./-diKirsiiede. \V\\x.. 'X\.

.\<t li'ei'fl aan liei nini. \(il. \aii den \ (Mv.ai linden damp \an .1.

A<l dal \aii \loeiliaar .1. ]>f is lui iiiol. \(il. \aii den \ cr/.adiiiilen

damp \an /< en 11/ lui mul. \(il. \an \'asl /)'.

iili li'Cicri aan de iikiI. \'(iI. \an de (lanipniiiiL;s(ds .1 -|- /). riii'xis-

leereiide mei de \ lnei>int'meiii;sels. waarsonr de lijn '/e de iiKilecidaire

\ iilniiiina aanucei'l.

Hel piini // diiidi aan liel nidl. \(il. \aii den uiii 11 Nciv.ailiiiden

ilainp en / hei mdj. \(i|. \aii d<' nui II \ (iv.adiii'de xliieistnf. aln'il

\< li(i uciiied \aii de pliaseiic()inpie.\en 1, -f- ^A de daarin ^ielrdkken

nndenlijnl jes \-erliindeii de eoi'.visleerende Ineslaiideii.

') Verslag Koninkl. .\kiul. :U ()i.i. l!tn:'.. \y.vs. 4:i'.i en '2s Nov. l'.HKi, paL'. (iOCi.

i)
1. c.

') Dit is het geval wanneer de kromme (ii)is]ir(iiik(iijk slechts één biiiginint jjezit.

Bezit zij er twee, hetgeen waaisohijnlijk ook kaïi vdoikonien, clan kuuuen heide

buigpuiilen verdwijnen.
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.r.s- oii /'s pji (lio \an de ooëxistrcrciido gas- nf \ locisturiiliaMc ,(/ en

/•/•. dan is de l)edoelde \erirelijlvini;' dc/.e :

('-.-'•/•) -— urf-\- -—^ d,Vf Ar {x^-xj)
ViVfi)xf O.vr

I

/

Homleii we 7' constanl dan wordt de laalslc Iciin \aii lui eersle

lid iiid CU krijui']! wf na t'cii klciiir inii/.rilijii:.

ol

('•s-'-/) - (•'^—'V)

Öl-;

Vö-'-y////

,/,y ^

/'•/ =

d-tl' ()-^.|'

'V-'-/) ,- , + (.'..-.'7)
, ..

Ür .Ü.C/' (i.17-

,/,/•

^'u is

('•s
— '>) — ('.<—.';/•)

()<V

i\f sicil \(i(n' de \(iliiiiic\ criiiiiidi'i-iiii:- pci' iiidlccidaii-c iHicxccIlicid

als ee)i oneimliii' l<lein(' InirvccIlH'id dei- \as|(' |(liase in de coi'.xis-

lecrende overhaal hij (•(nislanlcii dnd^ en (•(inslaiilc tcniiicraliiiii'.

Door >uhsiilulie krijf!;eii wc dus

(''s - ''/) ^^—5—H ('s— ';/) s-

.

öiy-ö*/
Kvf

(.f

(/.-':/).._ l: + ('''s--'y)
ÖiY.Ö.^0.(^- Öiüy

,/,,;;

Nii licct'i \A\ HIK' ^^'\\l.s (iiilaii,L!> aaii,n('loiiiid dal /•,,/ l\\"ee

maal nul kau woi-dcu, waiiucci- e, kleiner is daii 'V, waardoor dus

,/,.-,

Iwi'c maal niuMiidiu" ui'nol w urt 11.

\ ei'der kan oolv ^ lw<'e maal md wcn'den. doch dil Licefl ü'een
f),-/

,/,/

aanleidinu' lot ecu (aieindii; uroote waarde voor , daar, w aniieer
'/'/

^— := O en we dns in I) of />' zijn [Vvz- 2 \\\ \)V.\i W'am.s),
Of/'

•/'/

/•,,•^ X üii dus een eindi.n'e waai'de lieelt.

') 1-
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Is ?\, jironter dan ly, lietjieeii ook xooi- kan komen, dan is er slechts

één vertikak' raaklijn mogelijk. Hierniede gaat dan samen een vei-au-

(k'rin.u' ook in het l)eloop van hel o)idei-sle stuk van tle lijn (/«'//. lii de

teelvenini;' hievl)o\eii ioo|)l i'h Inj kIciiiiTc \(iliimina naai' Hnlcs. maar

(hui moei Aqva' hjii direci naar i'cchls hiopen, hetgeen /.egfieii w ü, (hil (h'

o|ih>slia;irheid \an II in .1 l)ij kh'ini're voiiimina (grootere di'ukkingen

loeiieeml, een ge<irag. dal ihcdri'liseh nok wamieer aanvankelijk '"/^ ''.<

liij kleine x'oliimina xci'wachl Ivan woimIimi. lerwijl hij grootere iiel

omgeki'ei'de, (his lid gewone iieliiop plaals \in(h. 1^ eehler ('s^ i'/'

dan moet hel lieloop \an den heginiii' al' hel aliiKirmale wezen.

Ti'r \'er(hudelijking \aii lig. '.'> wil ik elk der \'ersehillende geliie-

tleii nog mei een enkel wciord iel> nader I)e8preken.

l.alen wc dan liegimii.'ii aan ie nemen een mengsel Ie helihen \an

de samenstelling .i\ hij een \(ilnmen i\i\: wij zijn dan in iiel geliied

\an /> -\- (r. Trekken w ij ini door i\ de m)denlijn // f\ n^ dan geel'l

// aan liel mol. \dl. en de eoncenlratie van de \loeistof en //, het-

zelfde \(>nr diMi dam|(. die mei deze xloeistol' eoë-\isteerl . Devohinm-
\'eriiondingen lns>chen \ loeisiot' en dani|i knnnen daai'hij noi;' al'ii'e-

lezen worden nil de slakken, waarin hel ]»nnl i\ de nodeidijn

rldiisttif
"i''i

Ncrdeeh: deze i^ nl. -- ' =;; —

.

damp n i\

iüj een >anK'Jis|(dling ./„ en \(iliiinen .r., r, zijn wc in hel gehied

S]s-\-(l: hi'l mol. \'ol. en dl' eoiieenlralie van den damp, welke

met vasi J'> eoë.xisteerl. wordl aangegeven door .i\ ; de verliouding

vaxt >i..i\,

der volnnuna door = .'
'.

Nemen we nn een samenstelling ,/., i)ij een \ nlnmeii .r^ /•.,, dan lie-

\'inden we ons in den di-ie-[ihasendrie!ioek. De mol. \'ol. (\t'\- drie

|ih;isen w (H-den aangeLicv en door de drie hoekpnnlen ; de i'el.-ilieve

voinnnna NJnden we door nil /' een lijn dooi- /-., Ie Irekken, loldal

1 ie- / •
1 I , r ,

^'^-^ ".'(
(leze (te jijn /n Miijdl. De \ci-lioiiding —-,

,

=
't

en de
clvc'iftdf -\- tia.i f r.^

rl,„-!s/,,f' lm.,

Verlioudliig — llehlieii we lenslolle een samenslellim;-
IJIIS ,11,,

.(-, hij een \-oliuiien ','-,. dan zijn we in hel gehied A -j- .S'/,.
; de niol.

V(il. dei- coë.Kisteerende pha>eii W(n-deii nn aangeduid doin- // , en

n\, terwijl de relatie\c lioe\cellieden worden aaniieucxcn do(u-

idofUtiij '\"\

raat B i'.n,

I{ij temperaliini->\crliooi:ing onderi:a,-il onze r.r-(h)orsnede een \cr-

andering: in de eei->|e plaal> ii.l. worden de lijnen iih en lx- naar
omlaag \cj-heho\eii en de lijnen ,lr en r/ naar (niihooL;-. De vei-.
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scliiiix'iim' \'aii 'l |iiiiil /' i'clilcr is Iimi ()|i/.iclil(> \an de andere xcr-

srhiiixiiitreii zeei- ueriiiL;. I 'e |iii]ileii /; en , worden ie\(.||-, naar

ivrlils \'('r|)laatsl, onidal wurdl unilersleld. dal liij leni|ieralnnrs\cr-

lioojrinir «Ie ()|il(tsl>aai'iieid van // i]i .1 loeiieeiiil.

l)il y.ijn de \ eranderiniicii \ci(ir liel Licxal wij laiii' onder de ki-ilisclie

teiii|ieralnnr \an .1 /ijii: lielilti.'ii \\i' eeliier de/,e ieni|ieralnnr liereikl.

(laii u'aaii de lijnen //'/ eii nl vloeiend in elkaar over en ki-ijucn wij

liij leinperaliini-slijuini; lol aan het sin(dl|ninl van II een o|ieeii\(.)l-

[Xn\'A van loeslanden welke mi V'vz. 4 is auiiii'eneven.

1'iir. 4.

I >e liinodale lijnen A/V nii'i de |ilooi|innleii in /' üüliimi alle

liiinien elkaar; /.ij kunnen heneden de >niellleni|ieralniir van II niel

tol <|en /; kant wurden do(n-i^i'l roi\keii. mndal eerst hij het sniell|)niil

van /). de stollen .1 en II in alle vcriiondinuen nienühaai' worden.

])( nodenlijneii voor de VelV.adiLlile dain|ien en V loeistoll'en loopell

even lioven de krilix-he icnipei'alnnr van .1 wivs. sterk hellend, hij
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lioop,ei-e teiii[)eratiireii erliler wordi de licUiiig mijidcr sk'i-k, uindat

liet coneentmticverscliil tu«sclieii h en e kleiner \vordl.

De lijn bbjjj)^ is de r-Mijn \oor de verzadigde dampen, de lijn

''
''\''ifi ^^ t'"-^lijn \oor de verzadigde vloeistoffen. De eerste lijn

lieeft een niinininni, de tweede hier een maximum ').

Dat de r-^lijn van den verzadigden damp een minimum moei

bezitten kan bij het stelsel AgNO,—H^O-) gemakkelijk worden aan-

getoond. Uier is de zaak zoo eenvoudig, ten eerste omdat de damp
alleen uit water liestaat en ten tweede omdat het maximum ^an

den druk nog beneden I7.2 atmosfeer ligt en dus de wet van

1!oyle-Gay-Lussac wel voor een benadering mag worden toegepast.

De dampsi)anningen der verzadigde AgNOa-oplossingen zijn nog

niet nauwkeurig bekend, doch dit doet hier niets ter zake. We kunnen

hier een oogenblik onderstellen, dat de cijfers volkomen juist zijn

en nu nagaan wat dan de ligging vaii de r-^lijn voor den damp

moet zijn.

liet resultaat is tlan het volgende

:

Temp.
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lil (Ic i'^i^'. .") ('11 O zijn (Ic jil- ('11 /•Mijiioii ur;i|iliiscli xooi'geslold.

Wij y.ic'ii, (lal liel iiuwimiiiii in ile y>/-kroiiiiiie lipt bij ongcvcei'

J70°, terwijl IkM iiiiiiiiiiuiii in de r/-ki-oniine iiij 1(5 1^ li<)t. ?Iet

luaxiuinin in liu'. •") \:ill dus nici liij (l('/.plfd(» tc^iiipei-atiiui- als liet

iiiiiiiuniiii in liü'. '!. Dat dil /.(ki w ivj.'ii nuicl. kan licinakkclijk worden

Fi^. 0.

3^

IT
O O l'iO 'ro / M/ tj^ /ffi 1 ijo x^o

niiniiiiuiii bij l(')l°.

aanjioloond door toepassing van de veru'. l'V -= H'l'. I )iliei-entieeivii

wij deze \erg. dan ki'ijgcn wij;

dv dT dp
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de r
e

T .//'

il'-

Xiniv liel iiiiiiiiiiiiii iii de r/-ki'Oimiie is - = O dus
al

T dp

p dT

dT ~~ T

Tci'wiil dus -, := O heeft ,-, een positieve waanle. lii lnM iiiaxi-
(/'/' dl

iiuiiii \aii de dainpspanningslijii is

dp dv V± = dus -= -.

lüj de leiiipiTaliiiii', waarliij do dain)is|iaiininü'slijii liaar iiiaxiiiiiiiii

heeft hereil<l is de /•-/-lijn dus sliju'eiide.

Ten slolle wil ik no"' e\'eii aanlooiien, dal de waarde voor -—
dT

liij LliF l)('iTi\(>iid uil de danipspaiiniiii;slijii uoed n\ ei'ccnslemt met

de tlieoretische \vaai'de — . Voor liet teuiperafiiiir-irajeel 150°—170°

kan /( wdi'den acvonden uif de volgende inlerpolatie-fornnde

/'=/', 5. + 5,5(/!^150) - o,15{/-15n)=

Mior lBi° \olul hier uit

dp

dT
terwijl

T 434

Dat de r-/-lijn voor de verzadigtle oplossingen een inaxiniiini hezit-

leu kan, is Hieoretisch niet gemakkelijk af te leiden, doch \i)igl uil

de constructie.

(Jaan wij nn verder met de lpeN|irtdving \an lig. 4.

NcMuen wij een samenstelling ,/•, hij een \olnme ,)\i\ dan zijn wij

hij <le temperaliuu'. \vaar\(i()r de eersie r-.cdoorsnede geldiii' is, in den

driephasen-drielioek hf/^ en hei)b(Mi wij dus naast elkaar ,S'e -|- L-\-('.

I>ij de (emperaluur, waarvoor de t\\eede r-,r-doorsnede geleekend is,

ligt het punt r, luel meer in den driephasen-drielioek, doch in hel

gellied Mior <S/-|-^r: de vloeistof is dns verdwenen en wij hclihen

vast />' "4- damp overgehouden.

43*
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Hij (Ie teinpemtiiiii', waarmede de dcrdL' r-.odoorsiK'dc ovcM'CMMikonil

is liet |nml /•, weer in i'i'u di-i('|ilia-i'ii-driL'li()ek iLMMifi,' |j,c.'kuiiieii CU liL'cI'l

y.it-h dus uil vasi A' -f- "'ii"M' ^voor gedeeltelijk oen vloeistof ii,evoriiKl.

lüj de icnipi'faluur welke (•o,Tesi)iiiideei-| mei de \ ierde r-.c-donrsuede

bexindl liel |)unl '"i
/ieli in liel ucliied \;ui de onxcrzadiude \ loei-

stoli'en mei hun (iani|ien en liij liel sniellpiint van de slof /,' li^-l /-,

in hel ua^Ji'ebied en is diis alles \cr\ Ineliligd.

Waren we daai-enten'en nilii-e.aaan \an de samenslidlinu- ,r.j liij een

Nolnmeii -i^ r,. dan /.onden -ai' hij k'm[)eralnni-sverliüoii,ing den di'ie-

iihasen di'ielioek liehhen \i'i-lalen en irekonien zijn in liet gcl)ied voor

S/: li'. om \an daar uil i-ejidrechl in hel <;asg'el)ied over Ie gaan.

Iels i-f'/nii/r<i((<ls als in hel zooexcn hespi'oken geval komi hier luel

\()or. imidal r.^ gelegen i> lio\en de /•-/dijn AA,. .Alen /.iet gemakkelijk

iii. dal liel retrograde \'ei-^eliijiisel /.al voorkomen hij toestanden, lig-

giMidi' hoxeii de raaklijii uil een zeker piinl /' (tiisschen /'„ en /',)

aan de r-/d<romme ////, gel rokken en heneden dal deel \aii de lijn

AA, dal liii't tnsscheii hel raak|iiml en hel piinl A,, ';.

llesehoiiwen wij \ erder hel ge\al dal de samenstelling ./•., en hel

voinnien /, i-, dan doei zich hel ge\al vooi-, dat wij uit den driephasiii-

(Jriehoek hij lempi'raliiiirs\crhooging komen in hel gehied \dor

/- -\-
'^'Z)

''" "1"^ '1'' damp \crdw ijiil. lüj verdere temperatniu'sstijging

gaan wij nn regelreehl van hel gebied /. -)- '"^V^' '" '"^'' ^'i^-'''''^*^! f'^'*^''-

evenals wij bij den toestand e., /'^ uit het gebied -S/j-j-^/ in het gas-

gebied overgingen. In de overige gevallen heeft niets bijzonders

plaats; alleen zij er liiei- iioi;' op gewezen, dat hij stelsels van het

Ivpe lig. 4 hel krilische versehijnsel alleen kaïi w orden w aargeiiomeu

aan "iir,'r:adi(/di' oplossingen.

Voor stelsels \au hel l \ pe aelln'r-anlhraehinon geldt Fig. 7. Het

\erschil van deze li'.:iiiir mei de voi-iuc liul hierin, dal van lage

lempeiMliiiir komende de r-/dijiii'ii \ our di'ii vc.'rzadigdeii damp eu

\()or de verzadigde vloeistof elkaar meer en meer lunk'i'eii om leii

slotte hij // vloeiend in elkaar over Ie gaan. l>ij (/ krijgen we een

herhaling van hel voorgaande in omgekeerde volgorde. Links van

/i en rechts van >/ hebben we hier hetzelfde als bij lig. 4 ; bij // eu ^

zien we echter iets bijzonders ópireden, n.l. dit, .dal hier hel krilisch

verschijnsel waargenomen kan worden aan een jiiisi rrrzud/i/i/r

oplossing.

Verder iiebben we in lig. 4 gezien dat de o|ieenvolging van toe-

standen L ~\- S/j-\- (i —* Si^-\- (,' -^ (i ilaar kou voorknuien hij loe-

h Op dit retrograde verschijnsel is onlangs door Cbxt.nkuszwkii (/.filsclir. f.

Eleklrücliuiii. N". H) S. TOÏl (lltU^i de aaiidadil gevestigd.
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standen lielegen lioven ilo lijn //A,. In li^i. 7 heeft dit lielialve i)(>ven

de lijnen hj) en i/fj^ onU plaats tnsselien de sanienstellinfien .;, en .c,,

correspondeerende niet de punten /> en </, hij elk )r/lli'h'un'i/ vnlnnieii,

omdat het gebied voor S/j-\-(t tussehen j) en 1/ (•(Hiiiiiii in het

geitied voor Sb-\- /- overgaat. Dit versehijnsel zal daarom hij een

stelsel van liet type //ƒ/. 7 veel veelvuldiütM- voorkomen dan hij een

stelsel \an het type ji;/. 4.

De regelmalige overgang /, -\- S/; -\- (,'—*/, ~\- (/ —^ (ï is hier dw^

alleen mogelijk hij toestanden gelegen hiimen de r-/-lijn cCj ('..yW^^A, />.

Het i)ij tig. 4 i)esproUen retrograde versehijnsel zal iner worden

waargenomen hij alle toestanden gelegen onder den tak />, A, (/ van de

tweede r-/-lijn en hoven de raalclijn \an nit een punt /" (tnsschen

/„en/',) aan den lak </(\/\ geti-okkrii. \'(M'dcr is nog een zeer essen-

tieel punt van verschil met het geval lig. 4 gelegen, ten eerste in de

omstandigheid dat we hier hij een sanienslelling ,r, en volumen .e, /-,
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|ili)lsoliifii- (i\('r,ii;\aii uil ln'l licliicil /. ~\- S/;~\- <•' in licl pisiiclni'd cii

It'ii Iwccilc. (lal liij een wiineiisleiliiig ir/s lijkci- aan />' ilan .'., en

hij een vulnnien ,/,, r,, juist op 't oogeiililik. waaid]) al licl vasi /',

Zdii Ncrxlnciiliuen. /.icli een ri'r:iii/ii/(/f' opldssiiiu' xornil. welke diiect

na hel onisiaan haai' kritiselie leiii|ieratiini- hei-eikl.

ril lig. 7 volgt (iiiiilelijk, dal wanneer we iiilgiii.ücn \aii i'en

sanienslelling .r.^ i)ij een volnniea d\ r.^, waarmede dns iiet punt y

kan wdi-deii hereiki, de overgang /.
-f- '^V; + ^'"^'^/j + '^' 1'''^'^'^ '"'•'"

hij oen leniperalniir, die lager ligt dan die welke overet'nkonil met

het |iiml j). zoodat ih' |iiiiileu /* en '/ niiuil in één proef hepaald

knnnen worden, iietgeen hier leitelijk (nerl)odig is Ie \ci-meldni.

De krommen
i'i

/>
l'^,

'''',• ' 'i
''"

Vi '/'/«• >velke de nidl. vol. en

samenstellingen aangeven van de lluïde pliasen welke mei vast />'

roëxisteeren, l).v,itlen. daar /ij /ieh in de (inmiddellijke omgexing

\'an ji en y hexiiiden nog Iwce \ei'tikale raaklijnen, waaruil de

retrograde stolling viilgl. l>ij de lijn S S^, in hel midden tussehen

/* en '/ getrokken, \allen de twee \-ertikalc raaklijnen iji o\'ereenstem-

miug mei de /'/-lijn iji Kig. 2 samen, hetgeen heteekeul, dal daar

geen retrograde siolling meer mogelijk is.

Ten slolle nog eenige opmerkingen o\er de hepaling van de plooi-

piinls- of ki-iiiselie tempei-atunr.

Hel l<rilisclie \erseliijns(>l hij hinaire mengsels kan, zooals hckeiid is,

alleen dan wcirden waargenomen, wanneer juisi, \('i('ir dal hel gehied

L-\~< I wordl verlaten, evenveel \ loeislof als damp aanwezig is of n).a.w .

het volumen jnisi gelijk is aan liet plooipnnts\ olumeu (zie lig. 4).

Iji (lil geval treden wij hij het plooijMiul /' in het gasgebied. Elke

concemralie vere'selit 'daai'toe ovei' liet algemeen een ander xolumen.

Is het volumen grooler of kleiner dan liet plooipunts-volumen, dan

nemen wij geen kritisch verscdnjnsel waar, hi het eerste ge\al

komen wij op den gastak \'an de hiuodale lijn en heeft ei' bijgevolg

hij iaiiuzame temperalnni'slijging een totale xcrdaiuping \aii de \ loei-

slof plaats; de \loeistofma3sa wordt steeds kleiner en \'erd\\iint

in het onderste gedeelte van de buis. In het tweede geval komen
wij op den vloeistoftak van de binodale lijn en de gelieelc bni.s

W(ir(|| tenslotte met \loeistof gex-nld.

Alleen hij een volumen gelijk aan het plooi|inntsvohnnen nemen

wij, ook bij zéér langzame stijging, een plotselingen overgang van

hel gebied L-\-(t in het gasgebied waar, tengevolge van het identk'k

worden dei' \loeislof- en gasphase. Toch kan men ook hij andere

volnmina verschijnselen waarnemen, die veel o|) de ki'ilische gelijken,

doch dan is dit alleen daaraan toe Ie schrijven, dat men de tempe-

ratuur \dor de instelling van het evenwicht te snel laat stijgen.
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Terwijl l)ij een enkele stof de plooipuntslenipeniluur de hoogste

is, is (lil hij binaire stelsels niet iie( geval. De hoogste tempemtnur

liij een hiiiaii- sielsel /.al wdi-den waargenomen liij hel volinncn van lirl

ki'ilische i-aak|)nnl /.'. (\\i^ hij een \'olnnien dat grooter is dan lul piooi-

pnntsvolnnien (/.ie tig. 4). Hij nng L^ritotere volnmina /,ai de xlo.'islof

weer bij lagere teni|)eral uren verdwijnen, zoodat van hd iilonipinUs-

volnnien naar groolere xoluniina de tenqieralnnr, waarbij alle \ ioei-

slt)t'is xci-dwenen en tiie \\ ij i>ok condensatieteniperatnnr /.onderi kninien

noemen, een maxinuim waarde doorloopt. Is het voinmen kleiner dan

het plooipnnts-volumen dan vult het bnisje zich totaal met vloeistof

:

doch dan is de teniperatunr waarliij dit gebeurt steeds lager dan de

plooi[)nntö-teniperatnnr.

Amsfi'nlitni, JJe<-. IVIOIJ.

Seheiknndiu' Tjaboi'atoi'inin der Tnivcrsileil.

Mikrobiologie. — De Heer IjK.i.ikkixck biedl eene mededeeling aan,

ook namens den lieer A. v.w Dki.dkn : „(h-rr t/r hiicti'ni'n

,

irrll-f hij Itfl roti'ii riiti r/ds trrrJrznd ni '-{/n".

1 . / /iirrfj' lirl r<>lrii (jiliiii iiiori

.

Het doel van het \lasi'oten is de gedeeltelijke oplossing en ver-

weeking van de srliors \an den vlasstengel door daaruit de iirliosr

te verwijderen, tengevolge waarvan de liaslltundels in x'rijheid gesteld

W(n-den, zoodat zij later, Jia hel drogen, genuikkelijk door het

bi-aken en zwingelen \an het hout kunnen geseheiden worden. Dr

j)ektosc {pt Fig. 1) is de stof waaruil de jonge celwauden alsmede

de buitenste lagen van de wanden der oude eellen bestaan, welke

wanden overigens uit rr//ii/os<' zijn opgebon\\(l, die hij een goede

roting volstrekt nid verandert').

I»ij hel rolen kinmcn ook de middellamellen, waardooi' de vlas-

vezels in de baslbnndels niet elkander samengekleefd zijn, tot oplossijig

komen, tengevolge waai'xan de bastlnindels in de eigenlijke vezels

uiteen z(niden \allen. Dil is niet gewensehl omdat dan hij hel zwin-

gelen geen lange samenhangende ..linten" zouden verkregen worden,

maar alleen losse \ezels, wier lengte slechts c. a. 2 cm. bedraagt.

De bastbundels \allen echter veel moeielijker uil elkander dan de

scIku's, omdat in de niiddellainellen tnsselieii de \lasvezels, /irlialre

1) Voor de luiki-ohcn liic de coliiiloso aantasiten ua Ü.mku.vnsky, Central!)!. 1'.

Bactei-iol. ;>.\lil. !UI. S, p-. lH:!, I'.IOI, en ( 1. va.n Itkuso.n. Deze Vers!. -_>i Apri! l'.HK!.
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jtrLiosi in)k lumtstof (/i(/iiiis<'J voorkomt';, wclko hij liet roten niet

iiaiigelasl uonK (/'/ Fi<i-. 1).

De scliors is. jiüst door het gemis aan lionistol'. z('M'i\eel <i(>makke-

iijker aantastbaar liij liet rootproces dan de l»astl»undels, dat de laatste,

iiij iioed geleide roling, in samenhang blijven en iiij het zw ingejon

in linn geheel yjjn al' Ie zonderen.

/)i' l.iiitsl rail liet rotfii hcsUiiit dus diiiiriii hel iiroccs tot i'i'ii liijniidtl

pimt en niet daar voorbij te laten doorgaan.

liet is niet gemakkelijk om aan te geven waar dil pnnt gelegen

is. De reden daai'\an is \-ooral de/.e, dal de \lasslengels, welke bij

hel oogsten niet elkandi'r in seho\en \(M'eenigd worilen xoor hel

roten, niet allen e\cu rijp zij'n. Daai' nu de onrijiie stengels gemak-

kelijker , .roten" dan de rijpere hardere stengels, verkrijgt men door

alle aan een gelijk proces Ie onderwerpen een zeer ongelijk prodnkt.

Daarom geeft men yJeh bijv. aan de Leie, nabij Kortrijk, veel moeite

om reeds voor hel roten hel \las zooveel mogelijk uitlezoeken, teneinde

gelijkmatige partijen te verkrijgen. Bovendien root men aldaar Iwee

maal, waardoor het mogelijk wordt ook de ongelijkheden, welke bij

de eerste roting ontstaan zijn nog ten deele te verbeteren.

Ons stellende op hel standpunt der theorie nemen wij aan, dal

het i'olcii jnist zoo ver moet gaan (,,sterk roten"), dat het honi

(./•// Fig. 1 ucmakkelijk van de bastbinidels (/ Fig. 1) is te verwij-

deren, maai- niet zoover (,,zwak roten"), dat deze in de elementaire

vezels niteemalleii. Hiervoor is het noodig, dat de secnndaire sehors

(r.v Fig. 1) <ler vlasstengels geheel ojdost en dal de |triinaire schors

(cji Fig. 1) in cellen nileenvalt ').

2. I'ektose iii lu'hl'iiiv.

I'cktose is een kalkverbinding, waarvan de samenstelling echter

ondniik'lijk is. Afgezien van het kalkgehalte is deze stof, hoewel

clieiiii>ch \'er\\aiit niet ideiiliek met cellulose. Volgens Toi.i.i'.Ns en

Tkomp jdk Ha.vs ') \iiidt men daar\ooi . na \er\\ ijdering van «Ie kalk,

1) J. Bkhrf.ns, Nalürliclie |-!üstiiiclliodcn. Das Weseii des itüslproces.ses vom

chemi.sclien Staiidpunkte. Central!)!, t. l^actcriologie, iilc Abt. Bd. S, pag. 101,11)02.

-) Of dit standpunt in aüe gevaücn juist i.s (of üevcr juist zal b!ij!\en te wezen als

de vlasinduslrie zal opgeliouden hebben een zeer priiniliev(,' !and!)(iu\vindusli-ie Ie

zijn) is hvijfülaclilig. Daar bij een goed rotingsproces du vlasvezel zelve geen schade

lijdl, is het de vraag of de spinner niet in staat zou zijn draden te spinnen van

grootei- gclijkinaligiieid uil de geheel geïsoleerde vezels, dan wanneer deze nog

lol baslbundels van 'ongelijke dikle verbonden zijn.

•'•) UntersucljHiigen übcr die l^ectinstoffe, Liebig's Annalen der Chemie, lid. !28ü

))ag. 27X, 1805 en Tolle.ns, Ueber die Gonstilulion des Peclins. Ibid. ]>. i292.

Daar iiij liydrolyse uit de peklinestofl'en, behalve glukose en galactosc ook pcnlose

oiitslaal, geeft Tollens als mogelijke samenstelling op (C-^ H'^O-i'' C"' II'^Ü''.
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wel on-ovoor «Ie tbnmile ii (C« H>" O' of ii (C- H'-'^ U") maar iiiel

uauwiceuriir, daar een klein ovorseliot van O op de aanwezigheid

van een ('( )OH-onie|) wijst, welke eeliler in de pektose, — p:enoenide

Fig. 1 (.").")()). Dwarsdoorsnede van de schors on liet liout van een vlasstengel.

Pektose p/ gestippeld, cellulose ce witgelalen, hoiilstof Ig met lijntjes geliarceerd;

ep epidermis, cp primaire scliorscollcn met buitenwand van pektose, f bastvezels

met buitenwand van pektose -|- lioutstof, es secundaire schorscellen en ca cambium-

celien wier wanden geheel uit pektose bestaan, xi/ hout met groote stippels (geen

hofstippolsi.

sclirijx ei-s iiebi'uiken het woord pekline, — gesubstilneerd /.on zijn,

ToiJ.KNs li()ii(h liel liierhij betrokken zuur voor glnkonzuiu- (('"H^O"),

üf daarmede \er\vant, en <lit zou in de |)ektose als lakton of ester

voorkomen, (\\\t^ in neutralen toestand. Hij noemt tle |)eklose een

o.xvplantenslijm, maar spreekt niet \aii ile kalk.
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Door bohaiuleling mol zuur -wonkMi de Ncischillcmlo pol<t().S(>\ ihiucii

meer of miiulor geiiijikkelijU uelivdroliseerd, de peklose \;iii liel vlas

moeilijk. Hierbij oiilslaaii eerst pekliue of metapektine. welke een

/.iinr karakler IicIiImmi en daardni nok we! pckline/.nin- rn mclapek-

liiKV.uiir uciioeiiid worden. l)e pekliue gelat ineeiM i)ij aaii\\c'/,iii,iieiil

\an kalk. dooi- hel en/,\ ni peklase, alsmede door alkalii'n en ammo-

niak, e\"eiieeiis hij aanwc/iiiiieid \an een kalk/.out. lüj afwe/.iiiheid

\aii kalk zijn <le xcrliindinireii \;ui alkalii'ii met de pektine in waler

oplosbaar. Kigenlijk uelalineeren is hij liet mela])(dctiiiezunr oubekeml.

I)ij \ei'<lcre livtli-olvöc ontstaan uil |iektiiie en mclapekline, dus

(Kik uil peklose, galaktosc en pentose. en \(»liiens Toi.r.KNs bij zekere

pektiiies(Kirteii onk dextrose en arahiiiox', welke suikers gemakkelijk

doiir ( iniiiiildhiictcr in .uistiiiü- worden jiehraclit.

r.ij koken mei sal|)elerzuur oiilslaal iiil jiektose eu [lekiiiie srijiir/.iiiir.

l'eklose is ouo|iloshaar in koud en kokend \\ater, v\\ in koper-

uw d-aiumniiiak ; met cliloorziuk-jood oulslaat lieen blauw ideiirinu'.

De peklose \aii deii \ lassteu,u'el is bovendien moeilijk aantastbaar

door \-erdunde zuren eii alkaliën, en hlijft ua korte inwerking- \'an

o\i'r\('iliilten waterdamp oineranderd.

l'cUlo-c kan Ncrweekt wiirden') door de o|)\-olueude inw ei-kin^ii'

eerst van v{-\\ zuur eii dan \an een alkali. Trekt men hij\. de \ las-

slengels eersl uil met \crduiid zoutzuur, waardooi' de peklose in

pekliue \crandi'rt, dn' ecliier iio^' aU onoploshare lamel den sanicii-

liaii,u' tiissclieii (k' cellen in stand lioudt, wasciil da;iriia uil (Uii de

kalkzoiileii. welki' door hel zoiitziinr (_(pl<ishaar zijn acw orden Ie

Nerwijdereii en liehandell dan met ammoniak of nati'iiimkarhonaal,

dan heel'i een sterke N'erweekiiiii- plaats. Op (leze, het eerst (hxn-

.\l\N(aN aaiiii'etfeveii methode '-') bernst de zoogcnoemde elieiniseh(>

rotiiin' voliicns het paleiil '.an llui'.u, welke echter in de pr.iklijk

niets heeft o|)gele\'er(l, eii alleen hew ijst , dal de ,,iiil\in(ler" de eischi'ii

niet kende, \\aaraaii nned lk'I'ooI \las moei xdldoen.

i'A'ii hetere o|>lossin,ii' \an de peklose Ai'\- \ lassleii<i'els hereikten

wij door deze in een sterke oplossiiiu' \aii animoiiiiim-oxalaat te

plaalsen, maar eerst na ?> weken was het rootproces .gidieel afj^e-

loopeii, zoodat ook dit middel zonder praktische \yaar(le is.

Terwijl de hereidin.i!' \aii ziiixere pi'ktose, ten,ue\oliie \aii(leonop-

i(i-haarlieid moeilijk is, is hel u'emakkelijk pekliue te maken. Ilier-

^) Ofscliüon men overal kun lezeu, dal de peklose volgens de nielliodu van

Ma.sgix „in oplossing" gaal, is mijn ondervinding, dal tlil overdrijving is; van het

uiteenvallen van planlendcelen in cellen, zooals bij de leling, is geen sprake.

-j Coinples rendus. T. 110. ]iaa-. 2ii5, ISDO.
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voor') iieoim nu ii hi.jv. de woilolstokkoii van (reiiii^ina luti'd ilcr

a|i()lliolv(Mi. maalt »loz,o lijn, trekl oersl uit \\w\ H'-O en zet liet gewas-

scliLMi lualciiaai 24 niir ondei' een groote lioeveellieid 3°
„ HCl, filtreei't

en precipi leert het fillraat met alooliol. ^leii iost het precipitaat op

in kokend water, precipiteert opnieuw met alkctiio! en heriiaalt dil

tol de eidoorreaelie venlwijnt. De zoo verkregen jtektiiie reageert

zwak ziinr en stolt niet pektase -|- een kalkzoiit, of door alkali -|-

e.en kaikzoni, tot een samenhangende, doorziehtige gelei.

>. I l('i i'i'/cii icnrtll liimr iiiih i'iihfii rmiiii'^idikl in kiJii

/ii'/,iu-ii'-fi'niii'iif'itii' (ji'iini'iii'l trordoi.

Oplossing en \ erwijdering \an de pcl<n)se uil de sehors \an het

\ las gesehiedt op zeer volledige wijze en zonder eenige besehadiging

van den cellulosewand der vezels door eenige miki-obensoorlen, welke

tol de .schimmels en ttit de haeterii'n liehooren, en hiero|p lierusien

de üewone rootmethoden.

ép ep f cp CS ca xy

Fig. 2 (350). Roting vervolgd in een inikro.skopisch iireparaal, liggende in een

dioppel goed roolwater, eu beslaande uil een lengte-doorsnede van de schors en

liet liout van een vlasstengel. Beleekenis der letters als Fig.1, verder: -se sUiitcel

van een liuidmondjc, or a'demhalingsliolte in de primaire schors, Gp Gninuhboeter

pccimororiiin de eigenlijke peklosebacterie, Git Graualobacter urocephahmi. Men
ziet de primaire schors cp uiteenvallen in cellen door de oplossing dor pektose, en

de secundaire es en het cambium ca daaidoor aeheel versmelten.

1) Voorschrift van BoiiiQi elot en Hèp.issey, Journal de Pharmacie el de (lliimie,

Sér. O, T. 8 pag. 14."), IS'JS.
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Scliiiuiiiels z,ijii ilc wei-kzaiue iijivnlii-n liij do /cci' |)riiiiiti('\ i' v.oa-

^enoeiiule ,,(laii\vrok>fij" op liel veld; liaclci'ió'ii daarcMiloficii liij het

roten na onderdnni|K'linu- \an lid vlas in water, dal is hij de .,\\it-",

CM de ..lilains rolerij".

Bij de ,,daii\\ rolerij" oiislaal oen zeer oiigoiijkiiialii;' produUl :

daarover /.al liier niel veriler geliandelil worden.

Hij de ..lilanw i'oterij" in de sloten, alsmede hij de .,\\ ilrolerij"

is een y.ooji'enocnal ..anaërobe ' haclerie de \verkzanie t'aktoi'. Dit hoogst

l)elan^rijke organisme behoort lol hel geslaclil (zriDnilohactcr en zal

(i. pixtiiioi'oriiin {(tji lig. 2) genoemd worden '). In den tegen woordigen

tijd is het geheele rootbedrijt' niels anders dan een meer of minder

rationet'le knllnnrnielhode \an de/e baelerie.

lil een theoretisch oogpnnt is hel intei-essant. dal er ook eeniue

aeroiie bactei'iën zijn, waarmede, bij xullediu'e bicliltoetr(Mling kan

geroot word(>n. Dit zijn de \'ersehillende soorlen \an de zoogenoemde

hooibaeleri('n-groe|), \\aar\an de voornaamste zijn: />iic/////s /ni:^ri//rn'rn.-;

rii/i/ii//is. II. siiJitiUs en ( 1 i-((inili>liiict<'i- (.Hncilliis) im/i/nii/.rti (r= />.

snldiinH rdii Khamkr). die iidk' wel (inder den na;ini \an ..aai'da|i|iel-

baetei'iën" bekend zijn.

4. Iiirichhiuj (li'r fiihmisjtroiTi'ii iit lul lliin raoi' lul mnh i'iix'l,-

(Ier ri'ini/ckv/lircrrdi' iiuLrnhiu oji lum i-(il///i/sri'rii/0(/i'ii.

Oni \an een of andei'e rnikrobe \;isl te stellen of daarmetle geroot

kan worden ot' Jiiet, is het noodig over volkomen steri(d ongeroot

\las Ie beschikken. Dit windt xcrkregen door liet \las in den stoom-

slerilisator eenigen lijd op 125 a lliO'C. I(> \-erliilten. wa.-u'bij het

blijkt dat liet d(i(ir deze (.)ver\'erhittin,u' \'olstrekl niel gei'oot wdi-dt.

\ oor de proeven in het klein met de ..anaeroben" werden een-

voudig dikki' reageerbnizen met al of' niet uil^clooLid \ las zoo dicht

aangevuld, dat dour w i'ijx ing te^'en den glaswand (ipsiijuen werd

\'erhindei-d, wamieei- de buis \crdei- niel waler aanucv nld werd. Na
ai'sluiting met een wattepi'Op Milgde hel s|eiili>eeren i\i-\- l;c\ nlde

buizen in den slerilisalor.

^\'el is w;iar kan in deze linizeii \ an linxcn lucht Ine treden.

maai' als men de ncbrnikle >lnkken i\r\- \ lasslen.uels niel Ie kort

neemt. bijv. '20 cm., dan is deze bichtloelreding \'0()r de anaeroben

niet nadeelig indien men slechts een ot' andere itcwone aërobe mikrobe

') Hel eerst door Winoshaüsky ontdekt (Gompies rcndii.s 'i'. 1:21, pag. 742, DStlü).

Störmer (Miltlieil. der deiitsciien landwiiilisclirtftlicheii (ie.sollscliiifl P>d. 3^, pag. 193

l'.iir^) geliruiklc daarvniir ilcii iriam l'li'ftridiiilii i'icrtindidritiii.
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foevociit, die aan de oppervlakte leeft eii daar de zuurstofahsdi-heerl.

Wij gebruikten daarvoor steeds een lon/ld-gi^i.

Voor het onderzoek der aërobe mikroben wordt hel vlas in een

dunne laai;- op den bodem \an een wijde ERLENMEUl'-K-kolF iiit^espi-cid.

en na overgietinu' met een laagje water het geheel gesteriliseerd,

na afkoeling niet iK' betrokken soort geinfekteerd en dan bij l^o"" of

lager, al naar de onderzochte soort, gekulliveerd. Xa 2 of '.i dagen

is de i'oting atgel((o|ien.

r>ij hel ondci'zock van de vele mikroben, welke uit i-olend \la>

kiunuMi verkregen worden was hel resultaat ten opzirhie \an verre-

weg de uicesic negatief. Zoo bij\ . geven iiiet tot roting aanleiding;

versehillende soorten \an gist. van Mi/co(/i'riii(i, van TorK/n. \an

Oiiliiiiii en \aii ronde gi>i, verder de melkzuui-fei-menlen. <le azijii-

baclerit'u en de ver.sehillende vormen \an de Jt'/'e//r;rA//--groep, zooal-^

A. ciili en .1 'ii^roi/i/ju's, alle welke organismen algemeen in hel

i'odiwaiei- i\r\- natunrrotingen \'ooi-konien.

De aërobe baeteriën \an de hooibaeteriëngroep {B. meseutcrtriis

en ./). sul)fili.s), waarmede, bij xuldoende luehttoevoer Ndorlrellelijk

geroot kan worden, zijn in goed rootwater zeldzaam.

5. Het idti'ii hi'i'iisl oji dl' ivvrlduij run het i'ii:i//u jicLitisuiusc,

(hit iliiar (/,' peldosehacteriën afgescheiden imrdf.

De werking op hel vlas zoowel van de anaërobe (rri(iiu/i>h'ic/er

jK-rtiiuirnrinii als die \an de aërobe hooibaeteriën en de schinnueis.

geseliii'(h duoi- eeii speciliek enzym de pelinsiiuisc '). Dit eii/.\ in

oefeiil, e\eii als zuren, een hydrolytisehe werking uil. zei de peklnse

eerst (un iii pekliiie. en daarna de pekliiie iii ruikers, \\eli<e iU»iv

(1. j)i'i-tiii<iri>nnii (i'/i lig. 2i \ergisl worden onder \orniing van waterslof.

koolzuur eii een weinig boterzunr. door de hooiliaetcriën geassimileerd

en \erademd woimIcii.

Dez<' suikers /ijn hndgslw aarsciiijiiiiji\ i;alakUise en vyhise. en

wellichl iii sommige gexallen ook glukose en arabinose, welke zooals

wij boven zagtMi. door Toi.i.i'.Ns als prodnkteii \an de hydrolyse der

peklinsliineii mei zuren gexondeii zijn.

De pi'klosinase is in water moeilijk oplosbaar en daaruit door

1") Niet icieiilii'V inul ilc ,.|ickliiiasi-" van l!iu i;ni i:i.(it rii Hkuisskv ((_:üiii|j.tus

ix'lldlis '1'. 1-27 |ig !'.•! jxyS: .limm. de IMiaiiii. el ile (_:iiiiniu. Séf. O, T. X, pg.

14-5, ISUS) uil groeuniuLil (dat overigens i leiiliek is inet de ,,c\tase"' vaii Browx

en Morris (Joiirn. (ilieiii. Soc Trans. IS'.iO, p. löS)), want mei gioi-ninciul kan

nieu vlas niel ruien.
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alkoliol invcijiileorhiiar. liij aaiiwo/.i^lieid \aii fhloroiniMii eii al'w ("/.ii;-

liL'id der iiiikrül)eii zelve, gelukte liet, diiuiie aanlapiielseliijijcs daai--

luede uiteen te doen vallen in eellen, en verder, om |)eklinc]»lalcii,

welke bereid waren door jtektinc nil (lentimm httea (zie § 2) niel pektasc

-|- CaCl" te doen stollen, door de/.e pektosinaso tol versnielliin^- te

brenuen. De werkin.u' \"an hel jii'ïsoleerde enzvni is zwak, \ee] zwakkrr

dan wanneer de afsciieidende liacteriën zelve tegelijk in levenden

toestand aanwezig zijn. Dil Idijkl ltij\. nil de geniakkelijkheid waar-

mede de liooibaetcriën bij 37°(" seliijven van levende aardappelen

uiteen doen vallen, terwijl dit \eel nu>eilijker met het uit deze bac-

teriën afgescheiden enzym gebenri.

De onoplosbaarheid der pektosinase in water, en, \eel meer nng,

het plotselinge en schijnbaar wispelturige verdwijnen van hel ver-

mogen om hel at' te scheiden bij alle door ons onderzochte |)eklose-

bacteriën, maken de studie daai'\an zeer moeilijk, licdangrijk is xooi'al

de x'olü'ende ei<>ensclia|) van hel enzxiu, in \ei-band mei die \an de

enzymafscheidende bacterie zelve.

Teritjtjl de wei-kiiuj van de ])ektosmasi' fii'i/ini.^iii/d inn'dl dimr ikiii-

101'ziglu'id van een iveinic/ zwiir, mordt de ijnwi run dr iieldoaehacterie

door zuuv rertradijd.

Wat het rootproces betreft, waarbij hel naluni'lijk in de eerste

plaats om de /n'odaktie \'an hel enzym Ie doen i^, lieefl men

zoo niel uilslnitend, toch zeker in liootUzank rektMiinu' Ie liiiiiden wuA

<le eigenschappen, bepaaldelijk mei de \dorwaai'fh'ii voor de yy/v/J/^/V/V

\'an de niiki'oben zelve, l'il dil oogpinil zul dus geringe /niir\ur-

ming bij hel rdlen gunstig zijn.

L'il hel voorafgaande volgt, dal (Je hoofdvi-aag \aii iiel i'olen is:

Welke zijn de levensvoorwaarden van de daarbij bel rok ken baclerii-n,

en hoe kan daar\'an een zoodanige \'ei-menig\nldiging en opiiooping

in de \ las>lengeks bereikt wdrdeu, ilat de andere mikroben N'eidrexcn

\N orden en het rotingsproces dooi' \oldoende pekl(isinase\ ormiiiL;-,

regelmatig verloopt ?

WiNooinnsKY heeft door de ontdekking der ])ektosebaeterie deze

vraag wel is waar reeds ten deele lieantwoord. Maar hel puni,

waar hel bij de inrichting eener rotingsproef .juist o|i aan komt,

namelijk de waler\crversching, is hem geheel ontgaan. 7e/ mi loe

hestaan er d/is i/een dn/ulelijke (i.nniüijzhitjen omtrenl de middelen., irelke

lof een nuluurlijke opJioopbnj ia den vidssfeni/e/ e.iii. de .sjieci/ii/.- hij

liel roten helrolden bacleri'Jn (Uin/ekhni/ kunnen geren, en dn^ erniniin

(nn een rootproces werkelijk rationeel in te rirhfen.

Deze leemte zal hier worden aanuexidd.
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(). (iiviiiljinK'f ter rerkiiniKj ntii het roofproces.

Een Standglas A, Fig'. 3, wonlt geheel met vlas F gevuld, zoodat

de stengels, do.')!' de w rijvijig tegen elkander en tegen den glaswand

verhinderd worden (Mh naar boven Ie drijven, wainieer het ghis

\erder met waler wordt Nolgegoten. .Mi-ii Ncrkrijizt daardoor 5 a 10

gewiclitsproeciilcii \ la> np IdO water.

Fig. ?>. Toestel voor iii(il|)roi'f met walcr^lroom. A standglas met vlas V.

B buis die waler aanvdfil v.ui uil re.servoir V lul i>p liodem van -4, i) watera-rvoer,

T Ihermoslaal.

Tol op Ai-w liddeni \aii liel glas .1 reilci een glasl)nis /J. \\ aardoor

schoon watei- uit hel liooger ge[>laalstc reservoir (' kan toevhieien.

Dit waler slnxnnt lusselien de vlasstengels door naar hoven in de

zelfde mate als hel wasehwatcr uil de Iniis /> alNdoeit, en loogt daarbij

de lued'ste oplosbare sliiHeii \an liri \ Lis uit. terwijl de oiiojiloshnrc

jh'k-lose in de stenf/i'J.< achter hlijft. \Nai uil I) at'\-loeil kan hel ,, root-

water" genoemd worden. Maar dit is zeer \ersehillend bij het begin

der proef (,,looiwater"), wanneer \ eel opgeloste stollen en weinig

bacteriën, en bij het latere verloop, wanneer jni>t \eel baclerii'ii eii

weinig opgeloste stoffen daarin \-oorkomen.



Uei j;,las .1 wonlt ii'elioiulen o|) ci-ii teinppratniif van 28 a 35^ C.

(lour liet in den tlierniostaat 7' Ie plaiitseii.

Neenil nicn liol vlas na 2 ol' '^ (la,i>(Mi uil Iiel standgias. dan lilijkl

liol meei' of niiiulei' voldoende geroot te /.ijn indien de liueveellieid

van hel doorgeyt roomde watt^r gmoi genoeg is geweest om het root-

water vijf a tien keer te vernieuwen. Door ons standglas van .'?()() ec.

moesten dus 1.5 a 3 liter water doorgevoerd worden. Terwijl bij de

proef 1n hot klein het toestroomende water onder in het standglas

toe- en het afstroomende boven weggevoerd wordt, ten einde het

verstoppen der buizen door de gislingsgassen Ie verhinderen, :oii

dit bij pnieren in het (/root een fout : ijn, — (laurltij mort het zitviardere

nmsduimter juist cm onderen n-orde/i ii/i/et/ij)t.

Wordt de gerote sehors of ook hel merg of IkM \dchl. dal in den

geroten stengel zit, mikroskopiseh onderzocht, dan vindt men daarin

opgehoopt de zeerkai-aktei'istieke, reeds bovengenoemde (rranulohacter

Ijectinovorum (Plaat Fig. 1), welke bijna alle andere mikrobcn heeft ver-

drongen en de tusschenrnimten der eellen letterlijk opvult (7r'y^ Fig. 2),

de 0|>per\lakle der vezels op vele plaatsen geheel bedekt en iiovendien

de dunwanilige eellen van de seeundaire sehors geheel lot o|»lossing

heeft gebraehl en daanlooi' de baslbundels vrij heeft gemaakt \ au lid

hout. Met jodiumoploösing wordt deze baelerie bijna over de geheele

lengte donkerblauw, tengevolge van hel gehalte aan granulose.

liet is een zoogenocmde anaërobe. Fit de beschreven proef, waar! lij

een geaereerde waterstroom onophoudelijk het vlas omspoell, xolgl

(•(hier. dat een \ rij üroote lioeveelheiil luelil voor de ontwikkeling

daarvan niet nadeelig is, en een nauw kciirigei- ouderz(»ek leert, dat

ook hier, evenals bij alle andere aiiaeroben, een bepei'kle aeratie

iiici alleen niet nadeelig, maar weldadig en zelfs iiiiud/.akflijk

is (lui den groei o|i den duur Ie doen voortgaan.

Door tie waarneming, dat het water van de Feie bij en in Kortrijk

sterk vervuild is met zwavelwaterstof, hadden wij aanleiding Ie

beproe\en aan het toestroomende water bij on/.c roliug e.a. 50 milü-

grammen il'-'S |)er liter toe te voegen, waardoor zelfs in het alloopende

roolwater een weinig H'^S aantoonbaar bleef. De i'oling wer<l daar-

door echter bepaald verlraagil en bleef minder, xolkomen dan bij

afwezigheid van zwaxel waterstof, maar loeh had d'. perfiiiororinn

zich vrij sterk opgehoopt.

(lelieel anders was de werkijig van KXO'. Werden hiervan

0,2 gr. per liter aan 't toestroomende \\ aler toegevoegd, dan was,

in het alloopende rootwater nog een spoor KNO' aan te toojien.

Ophooinng van G. pectinovoniin eji i'oling bleken in dit geval zeer

\'olkomi'n Ie zijn. Tiien de heer FL.MsiKi;, \ lasliaiidelaar Ie' llendiik blo
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Ambacht, onze gerote vlasmonsterss kwam beoordeelen, rangschikte

hij ons salpeter\las als ,.besl."" Noodzakelijk is de aanwezigheid

van salpeter echter niet.

Feitelijk berust de ophoopiiig l)ij tle gevolgde rootproef, behalve

op de geringe maar noodzakelijke acratie, 7iOff op de omMandigheid,

dat door den icaterstrooot t/edureiide de eerste 24 uur een zoodanige

uitlooging van het vlas bereikt wordt, dat de oplosbare stikstofverbin-

dingen daaruit bijna geheel verioijderd en alleen het moeilijk oplosbare

jjrotoplasma-eiwit r<rn de vlascellen achterblijft, dat met de nog aan-

loezige koolhydraten en de pektose juist het geschikte voedsel voor

G. pectinovorwn blijkt te zijn en ook juut het voedsel dat vereischt

loordt om tot de pektosinase-afscheiding en dus tot het rootproces

aanleiding te geven. Heeft deze uitlooging niet plaats gehad, doet

men bijvoorbeeld de beschi-even proef zonder doorstrooming, dan

ontstaat wel een zeer rijke ontwikkeling van allerlei andere bacteriën,

maar tot een eigenlijke ()|)liooping van G. pectinovorivm en tot een

rootproces komt het in de twee eerste dagen niet.

De oorzaak van dit zeer opvallende verschijnsel berust uitsluitend

op concurrentie tusschen de verschillende mikrobensoorten. Dit volgt

nit het feit, dat men met reinkulturen van G. pectinovoram, ook

zonder A'ernienwing van het A\afer, zeer goed roten kan. De stoffen

welke uit het \las door het stoomende water verwijderd worden

zijn dxis op zich zelf niet nadeelig voor G. pectinovorrim, maar zij

begunstigen den groei van de andere soorten, bepaaldelijk de mclkzuur-

mikrokokken, zooveel sterker, dat G. pectinovorwn moeilijk en eerst

later tot ontwikkeling kan komen. Het staat echter ook vast, dat de

pectosinase-afscheiding in de verdunde vloeistof krachtiger is dan in

de meer geconcentreerde voedingsoplossingen. Zoo gelukte het bijv.

niet om vlas te roten door dit te plaatsen in verdund gesteriliseerd

mout-extract, van omstreeks 2° op den saccharometer van B.VLLhVG, met

.krijt, dat in \ liegende gisting verkeerde door een reinkultuur van G.

pectinovorum. Blijkbaar heeft onder zulke gunstige voedingsvoor-

waarden geen pectosinase-afscheiding plaats.

Er is dus een dubbele reden, waarom het uitloogen de vlas-

roting zoo zeer begunstigt: de pektosebaclerie komt daardoor op den

voorgrond en het veriiiogcn daarvan om pektosinase aftescheiden

wordt akiief.

Vergelijkt men het mikioskopische beeld der bacteriën \P\. Fig. 1) van

het Aolgens de „grontlproef" gerote vlas met dat van het op de gewone

wijze door ,,wit-" of „blauwroterij" bewerkte, dan is men getroffen

door het enorme verschil. In het laatste geval ziet men bijna niets

als de verontreinigende soorten en vindt G. pectinovorum slechts
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niet moeite: in het dooi' lie titruoiniii^siirocf vcrkrej^eii ntutpiodukt

is (ï. pectinovorum schijnl)aar in reinkultimr. ')

7. Vt'reem'oudüjnhi rmi ih' i/roi/iliirocj.

Toen de groote Iteteekenis voor lirl rooi proces van liel iiitloogcn

der vlasstengels en van de acratie waren \aslgesteld, lag het voor

de hand de „stroomingsmelhode" ditor een voor de praktijk meer

vationeele wijze van waterververschiiig Ie ver\'aiigeii.

Dit gelukte op de volgende eenvoudige manier.

Na 24 uur op het vlas gestaan te liel)lieii werd liel water daarvau

volledig afgegoten, zoodat alle (ussehcuruimlcii tiisselien de stengels

leeg konden loopen en zich mei lueht aauvulleu. Hierna had nieuwe

aanvulliug plaats, hetzij met versch watei' vau ouistreeks 'MY C, of

met goed rootwater van een voorafgaande rol ing. 1 Jij liet gebruik vau

versch water bleek hel wcnscheiijk de vernieuwing lui verloop van

iedere 24 uur nog eens te herhalen, maar als reeds goed rootwater

ter beschikking was, was de tweede xernicnwing niet meer noodig

omdat in goetl rootwater reeds genoeg d'. jircfinororiim opgehoopt

voorkomt.

Ook bij deze wijze \an werken, welke men de ,,afgietmetliode""

kan noemen, werden in den lijd \an 2'
., ol' 3 dagen uitnnmtend

gerote monsters verkregen. Hel scliijm zelfs, dat zij in het grool

de voorkeur zou verdienen l)oveu de stroonnngsmethode, omdat,

l)ij hel afgieteu, het geconcentreei'de rootwater \eel vollediger uit de

nauwe tusschenrnimteu van de vlassiengels zal kunnen weg\loeieu

dan dit bij de verplaatsing daarvan door langzaam toeslroomend

schoon water mogelijk zal zijn. Om dezelfde reden moet ook de

aeratit' o|) alle plaatsen in de \ lassclioven n i- volledig zijn bij liel

,.afgielen" <lan hij het ,,stroomen".

Hel is op grond \an deze ondervindingen uiel Ie l)elvvijfelen, dat

iedeie andere nielhode \an walerverversehiug, welke tol voldoende

nitlooging en aeratie aanlei<linn kan geven, de ,,stroomings-'" en de

,,afgiet--methode"' zal kunneji xei'vangen. wanneer slechts zorg wordt

gedragen, dat de gedurende het rolen zoo lecder^e en gemakkelijk

verwondbare vlasstengels niet i)eschadigd worden.

Hel is hier de plaats om nog eens ojtnieuw oj» te merken, dal

hoewel (r. pectinovorum tot de zoogenaamd obligaat-anaërobe bacte-

riën behoort, de zeer belangrijke aeratie. \\-elke boven be.schreven is.

voor deze bacterie toch beslist gunstig moei geiioemd wiwdeii. Dit

') Men vergelijke veicler § 12
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i^. echter geheel iii overeeiisti'iini:iii,ii \uv\ de (uiilei-xiiiiliiiL;- liij alle iviidere

üfoetl (iiideiv.ofhte aiiaerol)cu xcrki-ciiLMi. Het kaïnlerhalve als een door

ieder venler oiider/.iiek lieler hewe/.en \vaarhei(i worden he.schonwd,

dat anaei-dlx^ii. iii i\v\\ ^Ireimx'ii zin \aii liel wonni. iiiel iM>laaii en

dal de liciianiinL:' ,,nuki-(iaerii|iluelen " lieier aaniieel'l in welke \'ei'-

hondini:- /.nlke ll^lialn^nlell nil de vfije /.nni-^nii'>laan dan ..anaeriihen".

.S. 'J\ii'jnis.-<H/i/ riiii r/r' i/finiil/irarr' n/i l/e /ird/.f///.' riin //'/ /(i(i/lii'i/r///^).

Het \lasrnlen in di' praklijk ueseliiedi na iin loe i>|i /.eer priiiii-

tiex'e \vijz(\ Zelfs aan de Leie hij Kinlrijk, \an\\aar de Itesle \'las-

vezel aan de markt kuml. treilen de xcle en üruoh' nn^slandeii zelts

tien oi)[)er\iakkigen waarnemer onmiddellijk.

De eerste stap lot x'erbeteviiig' werd in ons land reeds in IrSVI.'i dnor

(leu Heer dk Jongh te Zwahiwe gedaan, die uelraeiil liect'l de ..liak-

roting" in Ie voeren. Iia- vervanging van liet roleii in open walcr.

iJeze methode hestaal daarin, dat men de \ la^>t-lio\en \ertikaal en

sluitend naast elkander piaalsl iji een grooleii honleii hak', waarin

y.ieli o|( eenigen al'sland xan den liddmn een Iwcede /.eelxormig

doorhiKirde hodem hexindi, waarop liel \ la> i-ii>l. en w aaronilei' /.ieli

hel zwaardere, uil iiel \ las naar henedeu \ loeicndi' uilloogw alcr \er-

zamelen kan, nad.il men den hak geheid lui'l waliM- gi-x uld lieefl.

Ook hanin Ui'aoI'.ks. Ie ()enkerk. liecfl lieprod'd di' \ la-^i'oiinL;' Ie

\erheleren, f\ui)v \(ilgens hel zooucnnenide ...> armw alerprocedé ' Ie

werken. Ilierhij worden de vlashossen in i-en gi'-iolcii ijzeren ketel

geplaalsl, welke men dan Ncrdei- \-idl md lauw w aler \ an 2rS a !i5M '.

waarhij de roting in drie dagen zon zijn atgeloopen.

.Jhikrohiiif' ('II .jriiniin'iili'i-roliiiij" Iniiu n icIiUi- iilh'iii ihin shiiii'ii.

ti'diiiii't'r rai'r iwn ln'li(HirliiLi- irdlcrrirrirscliiini ir<inll :iiri/i/i</r<i(/ii/
,

Iii'fi/i't'ii iiji ri'rsc/ii/fi'ii(/i' irijzrii iii<i(/i'/i//,- /.>-, nnhtr iihtdnin'ili' tot uil. t.Oi'

iiiii 01) roliliii'iidi' v'ij-_i' rrkniiiKj ix <ji'}iiiii'lcii .

Door de ..liakroling ' kinnien de \"olgende \ oordeelen Iwreikl

\\()i-den.

•i Bij ile „baki-oliiig" vervalt hoi Meckeu viui het vlas door hot lichl, (kil hij do

„witiotiiig"' zoo Ijelaiiurijk is. in de loekomsligo vhisfain'ieken zal dus eon clunnisch

bleekprocétló op do ruling iiwelen v<jlgoti. Proeven hehhon geleerd, dat daarvoor

DZim ol' walerslol'siiporDXyd bruikhaar zijn. Of ook liypnohloiioleii (.oloktrisehe

bleek") zijn loe to p.isson, zonder ilo vezels te verzwakken, zullen slorktehepalingen

niet don ilvnanionioh'r nioi'li'n li'oicn. Door ilo' welwilli'tide medewerking van den

Direktenr en van Professor v.\n ma: Hnu;, zullen alk' daarvoor uoodii;e looslellen

weldra aan de Polyti'chnisehe Sehool te Itelll aanwezij;- zijn. N.atuurlijk zal de

„bakroling" ook hd vi-.-iag-sliik van L:-oedi' drooLiloosli'lli'n np den vcHii-L;rond breni^'cn,

en zekei' ook wvs wel auilere nioi'iliikhi'rlon. liinirrnnr de iiii(iix/rii' ii'iiiijiii lijil

zul IHi'ii/i(J llthluii HUI ilir (jiliir! ///ir'-s/r / /e U'onli'lt.

44«
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Ti'n i'i'rsti'. De liakkcii Uiimicii ,iiv|ilaatsl wmdiMi in immi falirii'ks-

^ol)oin\ , waarin ook ilc (tNci'iüc ln'w ci'kinLiiMi. iIh' lid \ la^ ni(»'l

nndoriiaan. kunnen wdidrn iiii;^r\(icril.

Ti'ii lirri'dc. l)i' ii'Mi|ii'i-alnnr \an lul nu il w ali-r kan naar w illi'kciir

ircwij/.iiiil worden, waanlimi- hel \cr-chil lll^^(•llen hakroliiiL;' en w arin-

walorrotinu \er\all. Men /.al liei lianx'lie jaar dmir knniien rnien.

Tt'ii (icj-i/i . De iiilluDizinü' en de aeralie \aii liel \ las /ijn ui'iiial\-

l<elijk (e reui'len. waarddnr de ii|>li( in|iiiiL; lai xerineniLiAiiidiuinL;' van

de |iei<l(isel)aclerii' \'(a'/.ekei'd i>, en i/('iiii//,:/niri/iil'n>/,(i/,/rii/.i/ii/fii(i/i'

njiiin/in niii lii'l j-o(i//)i'i/r//r'. vi'rw i jdenl Wdrden.

De llieorclisidie ('isclicn, waaraan de liakrolinii \(ikl(ien innel, /.ijn

doiM' hel \ ndrafiiaande wel in hel aliieineeii Ie oxcrzieii maar hel is

iKMidiL;' iiin op de MiJLieiidi' |Minli'ii Ie wij/en, waarmede liel succes

dei- liakrdliiii:' >laal nl' \all.

I 'ee/ re/x/ iiinel Li'i'/.drLid wnideii, dal hel /.Waardere waler. dal hij hel

iiilloogcn \aii hel \ las (inisiaal. gemakkelijk kan \ erw ijdenl w urderi.

r>ij hel Lichrnil'i \aii een dnhhelen li(»deni \er/aiiiell hel zich under

hel \ las, / lal nii'ii dan in siaal i^ den hak eersl u'ehcel leviilieii,

24 niir li.' laleii slaan en dan al In-I waler al' Ie lahjii. liel \ las

komi daarhij dp /.eer lieliJkmaliLic wijze mei de liichl in aanraking'

Zdddal Zeil'-- de diclilsie plaalsin i\i'i' scIkacii lieliddriijk Licaereerd

worden ..al'uielmelhdde'

Hel is xdlddi.'Jide wanneer hel walei' hierliij eenmaal Nernienwd

WIM'dl '}.

//('/ IS II'// j'o/ll. ii-il/i/iir/' ///!'// l/ii //•i/srl/iri/h'/' l/ii/-r// /i/l i/r l/i/ l,l:r//

liiiil /ri'iiliiiij)i// 1// l/ii /-irsrl/i- /ri/lf/- /</// 11//1I, '/!// ////'lil/-! . nierdddrldch

lireiiirt men hel zwaardere wascliwaler weer liisscheii de \ lassleiigels

teniLi'. en iiiaaki een Liclijkmaliijc nilind^inu dok d;i;irdni diiiiKiu'elijk,

omdal Jii'l dpslij^cnde waler sleeds de plaalseii \an f\r\\ i^eriiiu-slen

weerslainl. dal is de I ii~scheiirniniliai der schoscii zal xolucn. en

niel in ile diciilere plaalsen zal kdiiieii. waar hel 'l meest iidodiLiis.

Zodddeiide heleiiinierl n den uroei \ aii de pectosehaclcrie. en

l(e\(n-<|eii dien der nielk/iiiiiTermenlen. Ild\endien zon dan di' aeralie,

welke hij een \dlledii:- alkileii \aii hel waschwalei- als \aiizel\c en

d\ci-al u'elijkmaliL; plaals iieeTi. zei^r inireucimaUii- en dinolkdineii

W (inleli.

/// (II- l/ri'/'ih- j/h/i/ls iniiei de I ia k na de eersie aflappiiiLi niel

1) De profven mei r<Miikiilliireii v.in ile |irkl(jsel)iniciir l)c\\ ij/.cn, ilat llii/cucliscli

de vurriicnwiiig v.iii lid walei- zejls niel eens <'i'iiiii:i:il Icii vollr iicKidi- is, iiinar

waarscliijtilijk z;il ik' coticiii ifiitii-, viiüial van ile rncik/.iiui- en linlcrzuiiitcriuenk'ii,

«lil- «Ie |jnkli).si'l)aclcri« Iraclitcii Ie vcniiiirjcii. ili/.cii iijralen teeslamllilj di' li.ikinliii.i;-

iii liol i/Miol niijii'ieikiiaar iijakca.
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treviilil wordi'ii mei voi-scli waiev .illcon, in.-iar liici-liij riidcl cru trrdoli'

licii'\c'cll|('i(l ilihil |-n(il\\ .-UiT. \ niici'll Ndliuc 1'iililli;' ;iri\iiui-liu'. ,l:('Iiiciil;iI

eii ilaariloor do [)i'klo-^el)acl('ri(Mi o\i'i-al iii In'i \ la-- ui'liraclil n\(>iiI('Ii.

dat uil /.icli zelf slodiis een klein uelal dc/.ci- iiiiknilini iiKMlclircniil.

\\clkc ^•olstlekl nicl aluciiiecii. imrli np hel \ la- iincli in de walcriMi

vcr>|ir('id /.ijn.

\ (Kir iiion (i\"('r lioed roniw alci' lu'srliiki /.al Iicl iinodiu- /.ijn Moi*'

eciunaal na 24 inii-, du- i w ci' daLicn na In-i cci'-ic \ nllcn \ an ^i-w Uak, al

Jicl wakT at" Ie ialeii rai (h.iiir \i'i-scli w ali'i' Ie \<m-\ anurji. 1 'e |iL'kl(ise-

luiftoriën liohhcn /.icli <lan rocds /.oo/.cci' in den xlassicnui'l Licnolchl

eii ()j),lielitiii|)|. dal /.ij daarnil s|i>chls \oov oen kli-in deel w (^Lii'spocld

worden.

Hoc gemakkelijk liei i- (ini '/"('</ rodlwaler Ie \ erkrij.iicn Nolutnil

de lie>cliri_j\ inu' <lei' ...i;iiind|ii-(ier".

/// (Ie diTih' jiliiiits /al 'Ie i-()()1leni|M;ral nni- nauw keiiriL;- moeien

»-,.|.,.o-,.](| worden, lil on/e proi'sen in iiel klein Idijkl. dal <le

<i'im>li'isie r(ioliem|K.Tal nni' ln>>e|ien om>lre(d\s 2'S en .'{r^
'

(
' i> u(de,L!'eii.

Xa 2'
'., a o daiien kan dan liei \ la- in mtmnnleiid ucnHen loesland

(7,ie Jiool \an ji. üs.")) uil de hakken \cr\\ijdei-d wordeji. Welliclit

/.al liij een laiiucren i-ooilijd de leni|ieralnnr \crlaauil. en lol 25° a

27 (' lei-M.ii;uel)ra(dil knnnen worden. De praktijk zal moeien lieslis-

seii ol' ilil wi'iiselielijk is.

il. Ri'inl-iiltinir di'f jii7iiiisr/jiic/i'/-/e.

l.)e reiid\nllnnr \an (i. pi cfunirnr/nii. die e\eiials alle o\-(>riu'e

( ri-<iiiiil<iliii(ii'r>nuv[('u .-pin-en \ oorlluvnul. Lidnkl zonder xcel moeite

o|) de vulu'ende wijze.

( )p een knltnnrfi'roml in een g'lasdoos, bestaande nit verdund

HioiUexlracl van e.a. 2° B,vi.T,iN(;, met 2", „ a<>ar en 2"'„ ki'ijt. wordt

eeniii' nialeriaal. uenomen uil de schors van een poed ji-eroten. op

W ('. ,Lie|»a>teui'iseerden xlas-ienLid. arii-esii-(d\en. UMieinde \an I!.

jx'ctiiiordriiiii koloniën in stree|ienknlluMr Ie verkrijgen, liet pasieuri-

seereii ji'esehiedl om de veronlreinifiende haeleritai. die meerendeels

geen sporen xdorllnxaiüen. I)e|)aaldelijk de melkzuni-li'i-memen. te

doodeii. maar hei moei hij nii'i ie liooiii' lemperainnr ucseliii'den,

t)nidal oök de meeste sporen i\r\- peclo>ehaelerie zehc reed> hij liet

kookpunt afsterven.

I )e L:la>do(.i.-^w orfll iin in i'cu Lioed -Inilendeii exsiccaUn- met drie-

weg'kraan ^eplaal>l. \\aarin /leli hoxendien een hakje mei li\ drosnitiet

hevindl. en de exsieealor wordl doen- middel \an een waterslraal-

luclitpomp geëvaeueerd, met watei>tol' i^ol' koidzuiu': u'evnid. weder
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jtj(M>\arnr.-ri|, cii ilil wnnll /,nu lan- licrli;i:ilil lul uirii k;iii aaiinciinMi,

(lal /ii-li (Ic /inii>liir. ilic niioil iivliccl i- Ir vcrwijdcivn, lul ii|i lid

uiiiiiiniiiu vaii ilnik. <lal ilf anacrolui: ikil;- kiiiiinMi Nri'dra'jcii. /.al

k'i-u,UL;i'lii-aclil zijn, wa-trliij nuk lid li\ ilrd-iillicl \aii dicii-^l i>. I >i"

oxsiccalni- wiinll in cimi lInTinii-^iaal \aii (Mii-I rrck-^ ;5."i ('. i;c|ilaalsl.

en iia 2 ui' •"! (la;iiMi /.id uien dan in i\r i'nl>li-ciii'ii <lc knloniiai der

aiiacrolidi lol nnlw ikkcliiiii- koiucn. Dr/.v lirliiKn-cn in iKinfd/.aak Idl

(je \i('r x'olii'cnde soorlcn wiii < 1lunnili'hncli'f

1. (i. /xTtinoroniiii.

'2. ( ' iiriici'iiliii In IK

.

;ï. (1. siirc/iill'ii/jil/i/i'li'inii.

I, (i. /lil/i/hriiiii.

waarvan di' dcnic diHU' iiiij uciKicind rii de \ icrdc licsclircNcn is in cimi

\rn('U-('r (inildv.dck '
). Alli'i'ii de Iwcc cci-^lc soorlcn. naniclijk (i'./xr/i-

norai'iitii en (1. in'<ic('ji/i(//in/i. /.ijii cclilc i-olinu'shaclcrii'ii, de ccrsic wci'kl

sicrk. i\r Iwccdc zeer zwak rolcnil. De Iwcc laalsmenocnidc. namelijk

lid liolcr/jnu-rc rnienl {(i. sin-i'lm n>ltiih/i-i<-ii m) en lid lail \ ircrnicnl

{il. /iii/i//lcniii). nileii \dlslrekl iiid. 1 te l\oloniëii \an alk' di-ie

i<leni-cn /.icli donkcrhlanw l)ij o\ iTLiidinii' ind iodiiinio|»lossiiiu-, leiiuc-

vol^'c vaiL hel li-elialle aan uraiinlose. r>o\c)idien \indl men in alle

koloniën slaafjes, welke zirli iik-I jodinm nid Manw kleuren en die

liij een \ roe.u'ert' fivle.Li'cnlicid als ../.iinrsiofN (innen" van < Inninliihiii-lrr

hesclircven zijiiM. SoniiniL!i' koionii'ii liolaan nil ^\i.'\\ /.iinr>lor\ iiriii

alleen, kleuren /.ieli md jodiiiin dn-- ook nid lilanw ejiliexallen dan

alle<'n slaxen, wa.arin sleelils zeiden s|ioren worden ii-e\'onden.

Iled'l iiii'ii Iiei \(Hir de iiilzaaiiiL;' Lielirnikle. aan di' \ lasslenu'els

onlleeiide iiialeriaal. nid \noral' Licpasleiirieerd. dan komen Itoxciidien

(i|i de |ilal<'n \ ele koloniiai \an melkznnr-mikrokokken lol oiil w il'.ke-

lim:. die in al'mdiiiLi' de (

i

r,i iin laliiK-hi- koloniC'ii x'ele malen over-

Irdleii en daardoor licmakkeli jk lierkeiiliaar zijn.

10. Ili'sclir/iniKi rdii ( iluimi Inlmi-tir jii'ctiiiorni'iiiii .

1 )e koloniiai dezer liarlerie op den lio\ i'im'eiioemden kidl nnrurond

zijn Li'emakkeiijk Ie lierkeiineii aan liel ..nioirc'- \crscliijnsel", alLi'elieeld

o|i de 1'laal Vvs. '.'>. l)il lieslaal daarin, dal men liij sclinin doorsallend

lielil ei'.^c'naardiLi('. Iiijna reelillioekiu'i'. donkere en li(dile \clden in

de koloniiai waarneeinl. welke \aii liiil kunnen xcrw isselen, en

die oiil^laaii door lielil relleklie o|i L;roe|)eii \aii onderlinLi' e\ en w ijdiLii'

liaclerii'ii. \an welke 'jroe|>en de leniileassen oiiü-excer loodreelil o|i

elkander slaan.

') .Sur la fcrmenlalion cl lo Iprmpiil iiiilylii|nis. .\rcliives Xéeil. '!". i".t, ptr. I . l^^'-^ii.

-) Fermenlalioii l)ulylique. pug. 'X^.
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W;il lil' liai'tr'|-lr' zoIm' lioli-on kmiil ilrlii-^rlirijviiiuilnnr \^ imh.R \1)>KY*.

irt'ii't'veii uiH'il DNi'ri'i'ii iiii'l iiii/.r ri--iill;ili'ii. Ili-l i- i'i'ii lainclijk

UToote sdori. ilir N|iiirrii \ iHii-|liri'iii;l iii ri-ii i.'iiiili'liii,i;>rlii' ii|i/.\\ elliiiU'

(liM- slanlji'> maar iiiii aan lir! niiriiiilr /i-lt'. lai i'i' ilaii als n-ii kik-

viii-M-lilarf iiil/ii'l il'laal l-'ii;-. 'J . Di' >laalji's /.iju 10 a I Ö i( laaii' Itij

O.S i( (lik. maai- mmp- \rf\ laiiLiiT: ili' nmlrrr wm-ili-ii ilikkrr rii

/.wrili'll ilail. ii'l- iniili'i- lii'l ililiMllilr Inl .'i /< iliklr np :
lil' laimw i'l'|ni;r

s|nii'i\ ilic /irli in ili'/.i' o|i/,\\ rlliii;;- xnriiil. iiiciM 1 .S «i hij 1.2 i(.

In \enluiiii iiiiniliv\li-akl lii'i'fi hij liirlilar^liiiliii^- /.i-it ki'acliliiii'

tjititiiiii' plaals. /.oink'r hnl(M-/,iiiii'\ nrininu'.

Met zelnicel':. inuliiu', iiianiiiiM. cryiln-ii.'!, liiycrriiu' kmi hihIit

"•eeiii'rk'i nnislaiidiuiiciil Liisliiiu' hcwerkl wnriliMi.

]\I('t iRMiliai lil \ criliuiili'n \ IrcM-lihiiiiillnn ui' ciwil al> •^liksinl'hriiii

vcrui'^t linze harlia-ii' LilnknM', lacxnlnsc. jiulaklosc, in('lJ<siiikc'f lai

nialdise, waarhij een wciniü hnii'r/.iiiii- milsfaal. Kiwitslullrn en L^elaline

\\(ii-(leii lieiieploiiiseerd.

^let aninioiiiak als sliksini'hi-nn kun niel .ü'een ile/.er suiker^ in ile

i-einknltnren üislini! verkreiien wurilen.

1'ekline hei-eiil als in yN '2 aan.uc.uexeii, \voi-ill untleed, zoowel niet

6s<)x

Fig. i ((5501. Kultuur van (IrtiiniUihdctor prctliKiriniiui in pektin-iirnmoniiini-

Millaat uplossiiit;-. Di:' dikke uileiniien hovallen k'irigwcrpigc spori'ii : ilo iloiikoro

phialstTi in ile slaven geven L:rainilnse aan.

eiwil. |ie|ilnii nl' \ leeM'lihoii i||i UI . als met ammoniak als s|ikstol'hi-on.

waanloiir ile/e haelei'ie alleen >laal en zieli scherp oiHlerscheidt x'onrai

\an het iioler/.nnr-
. en hei hnl\ llei-ni'Mil. welke |iekliiie \-olsli-ekt niel

aainasien. llierhij \indi pekiosina-e-atVrlieiilinu- plaals.

('elliilose als lillreerpa|)iei- of als een amorph neerslai;-. wordi \-ol-

slrekl. iliel door (!. jii'rf/ii('r<ii'iiiii aanuelasl. 1 )e \ las\ezel als zoudaniij

1) Gompies reiuins '1'. l-Jj. p. 7ii, ISIC).

-) WiNOLiKAUsKv zegl ilal zolmeel wel vergist.
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lilijl'l lii.j lli'l l'olrli (l,-|ll (H)|< l;<'Iii'i'1 (iii\ li-amlclil. ( >nk ;il'.-ll>i--rlic t;iilli

i> nli;l;llll.isllt;l;ir.

Zo(i;ils iiicii uil hel |ili( iluLii'aiii (l'Lial \-"\<j:. 2, /.ii'l i> i\'- iinlnik,

wi'lkc (Ie rciiikiilliiiir ii|i iikhiIcnI racl aL:ar iiiaaki . ucln'rl \ iT^cliillriid

\aii ilii' van Im'I lidiciv.uiirrci'iiiciil. (kil dikke kurlc cin^lridii'ii \ nriiil.

|)il i> in iiici minden' male hel iicxal in de i'.iill iiiii\ kieisldlleii.

Z(i(i /.lel llieil in l-iu'. 4 lliernex elis een al'lK'eldinu ilrv liaclerie llil

eene
|
ick I ilH'uisI i IILI' liij .')5 ' (

'. ill;

l.eldlll->\\aler 1(10. 1'eklilie 2, X

1

1' ,-' S( )'().( C». KIII'O' (),(»:., Ki-iji -J.

I
)e dunken' dceleii >lenen de |ikaal>eii \iiiir waai' üraiiidose is

(i|)L;riiiin|)l. ( 'l(islri(ri('ii (nilltreken hier uclieei. I )e noi m (iir/.er bacterie

in de/.e of (k'i-üelijke kidliiiirx liieisldllen is kaï'alilerisliek en wnrdt

hij i^ceii aii(k'i'<' l)ac1erie. nilüc/iinderd ^Z. /oeriy^Ai^/zoj^. leriiuj^ex'diiih'n.

II. Ilisi-hrijriii'i fiiii < 1r'iitiiloliiicicr iiriiri'jilnihiiit .

liet \er<chil llls>ehen <•. /irc/iiinrdr/lii/ [d'/i V'\'j:. '2. I'kaal i''ili.'. '.\\ en (i.

iirdci'/i/iii/mii {(til Fi.u'. '1 l'laal !'"iL;'. 4i die /.ieh eveneens, al is hel ook

in mindei- urool aantal, in hel rdlende \ las d|ilidd|it. hesiaal vodi'eerst

in den \(inii. \\cli\e hij de laatste meel- die is \aii een ,,l i'dinmelstdk",

hoezeer ddk hier de spdre niet niiid, maar lanuvN erpii!,' is, lielij,-eeii

hij/.diider <liii(lelijk in l'"i,ü'. 2 \
''> te zien is. \ enier (Laariii. dat de

eerste een \('el Lirodter iide\celheid \ail het rdt iiii;sen/,\ 111 |iektdsiiiase

afsclieidl lian (•. iiroci'jiliiilinii . \>aard|i odk
.

juist de u^rootere alii'C-

meeiilieid \aii (i. iK'ctiinirnrii III in het ücrdte \ las hei'iist.

lieide sdiirten hreii^Li'eii \i'ij \eel slijm xudi't. |)it slijm liestaal uil

(Ie \'erdikte en iiiti'oin Ideieiide wanden i\rv haclerii'ii /.el\-e. en wdnlt

tenmü'ex'diiden in de /.dduciidemde ..nit in lisbon i' . welke men Itij

IkM indani|ieii \an het niol water verkrijfi't. Maar de/.e uinii he\al

lidveiidieii |i<'ktiiie eii iialiHirlijk did\ de liaeteriëii /.ehe. die daarvan

hel LiTddiere deel iiitiiiaken. I)al heide sddi-leii /,i(di met jddiiim

ddiiker lilaiiw kleuren liu't reed- in hiin naam d|i,u'esldteii.

iv'll ei'.^eii;l,irdiL!' \'ers(dlil tils>elien heide lijil iki;^' in het \'dl,L!('n(ie.

I )e kdldiiii'ii \aii ( i. /i,r//iinriiriiiii (i'l. I''i;.i'. 2) N'alleii hij hel bewaren

ii|i de |ilaten \aii \erdiind iiiiiiilexirael-a'jar mei krijl belrekkelijl<

s|)dedii; uiteen Idi een deirilns. waarin alh'en de s|idreii scdierp

licrkeiibaar /.ijii. terwijl daarentegen de kdidiiii'ii \an < r'. iirdcrji/ni/iini

(I'l. l''iu. 4 \eel langer iieheel dineraiidenl blijxen en den xeriii der

bjiclei'ii'Mi duidelijk blijven xertdoiieii. I>il \ er-ehi jiisel \an bacti'ridh se

liaiijil welliclii mei dl.' arseheidinu' \aii de |>ekldsiiiase samen, en

wordt ddk bij de liddibaelerii'ii w aaru'eiKmien.

Het lidüfdverschil tussclieii (r. nrornphnliiiu en (I. jirctluornruin is
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(lat <K' t'instL' Soort ini>t aiiimoiiiiiiir/.oiileii als stikstofiirini alli'rlci kool-

li\ ilratcii \erii'isteii kan. waai'vooi' ii. iii-ftinnroriun peptoii ol' vk'oscli-

lioiiilloii \ereisfiit, zooals liij\. L;liii\osi'. iiK'lk>uikrr. riclsuikci- i'ii

(IcxliMiic. Daarentegen WDnIl iicklosc door ( i . nrocfiilnilinii va») wr'wwj:

aaiiLiL'la^-l. dat daaiMiKMlc ufcn uislin,^' wordt w aariiciioincn. /.('It> luct

niet iHuiilloii als slikstofliroii. 1 )i' ir\ iisinevoruiing is iiij ^/. //. on.üvxccr

c\"eii krarlitiu' als bij (1. ji.. vu xccl kraclitiiier dan liij <i. sdcchdra-

hiitiiririnn. De diastaseafsfiieidiiiLi' is daareiiteoen l)ij heide >n(ii-ieii

/.eer zwak en xeel iniiidei' kra<-liti;j dan liij liet hoteiv.uiii'rernieiil.

\1. t hi!iii<ii)/iii/siii'iii'f' rod' '''. Il i'{ii'i'iiliiilii m. Wiidfuiii lul liDli'f'.niir-

fii hl-t iiK'lkzifiirfi'rniiuit int ijiu-ili- rhisrutuiijfii rn'ilirijni'ii.

1 tat t!. iirctiiiiirnriiiii /.ieli liij oii/.e ..strooiniiius-" en ..aruietpi-oel'"

/oo sierk in ln't \la^ o|(lioo|il. liern^t op de duitbele adaptie \an dit

i'ernient, eenerzijds aan de ono|iloshare eiwitten \'an den \ lasstenuci

dooi- i'en sterk peptoniseerend vermogen, en anilerzijils aan de onop-

io>liai'i' pektose dom- de pelvtosinascafsclieiding.

\N aaroni (1. /iniiw/i/iii/inii /ieli iiij dii' proef ooi-:, maai' \eel minder

j-terk. in liet \"ias \crmeingNnldigt, en waarom hel algemeeneen krachtige

lioteiv.nnrl'ernieiit daarbij bijna u'eheel \'erdwijnl, werd duidelijk door

de xdlueiide op! pinL;--proel'. welke de heel' (1. van Iïhkson \ihw

<!. iiroi-iiilhllii lil oiltilekle, bij gele'^eidieid \"an een ondeiV.oek over

(Ie boler/.nni'gisling.

Wanneer men aan een ol'ander koolhvdraat. bijw oplosbaar /.el meel.

U'lnkose. rielsnikei' ol' meli'i^niker. een /.eer kleine lioe\"eelheid eiwit

ol' pcplon of zeer weiniLi' \ leeschboillon als stik-lofbroii tocNoegl,

bijw in de \(,'rlionding :

l,eidini;s\\ater 101). dbikoM' T). Kiwii 0.1. K lll't ) 'OO.'i, Kriji 5,

mi'l tiiinaardi' iid'ektcei-l en in i'eii gesloh'ii tle>ch bij ^)•"ï- kniliveerl.

dan onl>taal rv wei eer^l. ii.i. /onlanL; ei' imu' oplosbare >tikslo|'\er-

bindinuen \oorliaiiden zijn. i'eii door lioter/niirfernienl ingeleide

gislim;'. maar de/e wordi >poeiliL; \ei-\anL;en door een I 'i'ocrnlKi/inii-

gisling.

KnI men \,in de aldns \-erkreL;cn eerste gisting o\-er in \\o\ zelfde

mengsel, dan \i'i-dwijnl hel boleiv.nnrferment wel is w aar niei iieheel.

maar de --pcciljeiicii der Livnocmilc Lii^tim;' worcli (laai'(looi- toch

nog o\('rtnigen<ler. \ oeui men aan iiel nitiiVL;i>ie mali-riaal een

nieuwe hoi'xerllieiil >iiikcr en krijl) toe, dan bemerkt men een

iioti vcrderi' rcinii^iiiLi \an hel l'n-menl.

Hij hel üclirnik \an een mindere lioe\eell|eid Miiker werden d.e
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opliisliaro slik>l(ifverl)iii<liii,üt'n. \vclkc liijv. in lid ciwil vciorkonion.

inecr liiiidiTliJU dumI.iI zij liel holcr/.mirtViiULUl (i|i diii \ (lorm-ojiil

breiiacn.

Doot iiK'ii jui>l (Kv.i'irdi' \>n)''\' iiiaai' nu'l \i'r\ aiiiiiiiu' \;ui hel

oiwil door een amniouiiiiii/.oiil. dan vcrdwijnl (i. nnu-t iilhilnni 'j:A\^'c\

en liiM lioleiv.nnrt'ernieiil, (• siici-lKirdluiliii'iciini . Iiciuiall de oxcrw iniiini!'.

Dat de/.e pi'oet' alleen op conciirrenlie liei'ii>l, l)e\\ii>l iicl l'eil dal

(!. iiroccjihdliiiii in reiid^nll niir Liclu-ai-lil . niel de- Liciioenide snikei's

en een aniinnninni/.oni als siiksloriM-nn. iiiliniiiilend miieien en u'isleii

kan. \'ei'dei- hewijsl de i-einknllniii' op \crdnnde nioiilexlraklp'laline,

dal <i. iiivci'ji/iiihnii . e\'eiials (i. jk clun'rdrinii . de u-eialiiie \('(>l

sterker doet versnielleii dan hel lioieiv.nurfei'inenl. dns meer lr\|)>ine

atsclieidt.

De reden \\aar(nii deze drie liaelerii'ii zicli in liel \ las liij de

slrooniiiiu's|n-oer in zoo onu'clijke male o|ilioo|ien en (1. in-iicrii/ni/inii

licl midden lioiidl in->ehen ile |)(d\lo>eliaelerie en liel lioler/.nni-fer-

nieiil. is dns lilijkhaar de xdlji'eiide.

liij hel nilloo.^'cii verdwijnen de o|)losliare slikslofv erliindinucn,

zoodal aN sliksiofliron niel> anders Itesehii^liaai- Mi.jl'1 dan liel

oiiopiosliare plaiileiieiw il. Dil vcrzekerl de o\crw innin,2' \an de

stel'k peploni--i'erelldi' ('. /ii'ff/iiiirn/'inii en (
i'

. II riici'iiliilln UI op liel

iiiel of /.wak peplonisei'rende In iler/.iiiirlermenl .

Dil laalsie selieidl veel meer diasla^e al' dan ''/. /irr/niiirnriiiii en

(r. iirtirrn/iii/iiiii. Zoodal de aaii w eziuiieid daarxaii. liij hel liooii onl-

hreken \an zelmeel een liron is \oor suikei-\ orminii'.

/oodra hel hoterzniii-feriiienl Ncrdwijnl zullen dns ook de oplosliare

koolln dralen door hel lullooLicn en dom' (Ie üisl iiiLi' ^|)oediL;' \<'rdw ijnen,

en de onoph»liare peklo>e lilijl't alleen l>eschil<liaar. waardoor (i.

iirr/iiiiiriiriiiii . die \eel p<'elo:'inase alVeheidl, len siolle ook (
i'

. iin>cf-

ii/iii/iiiii ovcrwinl. die weiniLi' ol' L;-een peeio>iiia>e maakl.

1 )e melkziinrmikrokokki'U lireiiLicn uceii enz\ men \iiorl. welke

riw il, peklo-^e ol' koolh vdi'aleii aantasicn. \ an hel ooiicnlilik at'dal alleen

onoplo>liaar eiwil en onoploNliare koolli\ drahai aanwcziii' zijn, knniieii

/,ij ziidi dns niel meer \ i'rmeiiiuxiildiLicn en woi-dcii door den w aler-

strooni W('i:i;'e\oei'<l.

VKI'.KL.MUNd VA.N lil', l'l,.\,\-i',

Fig. 1. (üüü).

Droppel geperst uit vlasstengel tijdens liet liouiflepunt eeuer roting volgens

,gronflproer", met jofliiim geklomil. Verlnoiil ile iiatiMirlijke opliooping' van G.ppc-

liiiiii'iiiiiiii, liie liet meest, en van ''/. iiriin'/ilinhnii. ille vim-I minder ijexieii

\vordt. llirr en daar zuurslofvornicn, die /.iih mei jndium niel kleinen.
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Over de bacteriën welke bij het roten van vlas werkzaam zijn.'

Fig. 1.
Fig. 2.

Fig. 4.
Fig. 3.
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Fig. -2 (900).

Gramtloharter pixlinovornm als reinkultuur op verduad-moutcxtfakL agar. Gi'a-

nulose met jodiuni blauw gekleurd; tusschen de bacteriën veel detritus door

baeteriolyse gevormd.

Fig. 3 (15). .

Koloniën van G. pectinovonun op den zelfden knlliinrbodem ter vertooiiing van

hel , moiré- verschijnsel".

Fig. 4 lOUOi.

Granufobacler urocephalum als reinkullunr op veidund inuiUextrakt agar. Gvan

detritns tu.sscheu de bacteriën.

\(i(u- (Ie Boekerij \\or'Jeii aiiiisiebodeji : i". door den Heei- Winki.kr

de dissertatie van den Heer E. A. J. M. Str.\tku : ,.Een geval van

Sclerose en plaques disséminées"; 2". door den Heer Lohrv de Bkivv

de dissertatiën n. vixu den Heer .1. W. van (Ieuxs: „Inwerking-s-

prodncten van Dinitrobenzol en Cyaankalinm", />. van den. Heer

S. Tmmstuv 1}zn.: „(Teleidhaarlieidsbepalingen van oplo.ssingen van

natrium in al)solute en xerdunde aleoholeu en in mengsels van twee

alooliolen"" :
3". (hior den Heei' Iïakhüis Roozeboom de dissertatie van

den Heer A. Stoki'k.i, : ..Ouder/.oek over binaire en ternaire alliages

van tin, l)ismutli. cadmiuni en lood""; 4". door den Secretaris namens
<len Heer A. V. Holleman: ./Prattato di chimica inorganica"", (zijnde

ei'ii llaliaanscjie xcrtaling \ au zijn Leei'boek der anorganisclie chemie,

lH'\\(M-i<l doi^ir (K'u Heer (i. l>i;iM).

De xergaderiui; wordl üeslolcn.

(31 December, 1903).
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llcl l'mccs-Yei'liaal der vnrine veriiaderini;- wordt gelezen en

gt)odgekeiir<l.

Ingekomen z.ijn :

1°. Bcriclit xMi de lleei'cn IIoogkwekki', Sciikoedkk van ükr Kolk

en VosMAKR, dal /.ij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

2". ritnoodiging van de Uiiiversity of" Wiseon«in aan de Akadeniie

om zich te doen Nei'tegenwoonhgen hij Iiaar 5()-jarig slichlingsleeHt

o|) !) .luiii U.S.

Daar geen dur Lech-n zicli aaiiliieih de .U<ademit' te verlegenwoor-

(hgen wordt besloten de iiitiioodiging met een .sehril'teiijken geiuk-

wcnsc'li te beantwoorden.

Aardkunde. — De Heer -v-an Rkmmklen leest hel .Ia;u\ci.slag der

üeologisehe Commissie over het jaai- lOOIJ.

Wij kunnen over liet at'geioopen jaar slechts weinig \ermelden

\an hetgeen het onderzoek van boringen en graafwerken heeft

opgeleverd.

El- gewerden ons toch geene niedcdeelingen van de zijde van de

Hoofdingenieurs en Ingenieurs des Rijks- en des Provijicialen

Waterstaats of van bijzondere Ingenieurs omtrent in Nederland uitge-

\oerdo werken.

Dr. LoKiÉ's onderzoek van de sluispul te ter Neuzen en van de

iioringen te Numansdorp, Ilellevoetsluis, Ooltgensplaat, Wal.soorde en

Kindhoven hel)ben wij reeds in ons vorige verslag (over JS)02) vei--

meld ; het is in Februari 1. 1. verschenen als Mededeeliiig ji". '.i'2 in

de Verhandelingen der Akademie. Ook in het afgeloopen jaar heeft

onze verdienstelijke medewerker zich met het onderzoek van ver-

schillende gi'ondi)oriiigen bcziu-u-choudcn, zooals (He Ie lliMisdcii, Ie

Groningen, op het terrein van de Amslerdamschc (hiiiiualcrleiding,

te Hrielle, te Tei'uenzen (mi «lie van d(>ii 10 nuclei' diepen sjiiispnl

Ie Sas van (ient, maar de uilkomslen van die onderzoekingen zijn

wij nog waciitende. Wij hebbom evenwel de loezegging van Dr. Lokik

oiilvaiincn, <lat hij weldra gereed zal zijn, en 'hopen dus dat zijn

.irlieid in de mededeeling n". 83 s|)oedig zal kunnen verschijnen.

Dr. H. \AN CArPEi.T.K heeft in (lil jaar geene geologische onderzoe-

kingen in Nederland kunnen \erriclilen, dewijl hij nog ai zijnen

vrijen tijd aan de i)ewerking zijner reis iii Suriname liecii moeten

wijden. Onze me<lewerker (ï. Rkindkks, vau wien wij \ roeger ver-

sclieiilene onderzoekingen o\er liet zandoer en het ijzeroer in ons
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(liliiviuiu en onze veenen mochten ontvangen, is ons tot ons leed-

wezen in November 1. 1. door den dood ont\'allen.

Het gemis van genoegzaam tijdige verwittiging omtrent \oorgeiio-

men of jiiaatsgrijpende boringen, gravingen of insnijdingen gaf gelegen-

heid om de toelage van 1903 grootendeels te doen besteden aan de

voortzetting der proeve van kaarteering der (wee strooken van ons

land waar\an in de Oktobervergadering van 1901 door ons medelid

ScHiioKDEK VA\ DEK KoLK en in de Jaarverslagen van 1901 en 1902

door ons melding is gemaakt.

In de maanden Augnstns en September hieklen de niijiilxiuw-

kiindige leerüjigen van ons medelid zich onder zijne leiding daarmede

bezig. Werden in 1900—1902 de bladen dei' stafkaart 387—392
en 402, iienevens eenige aangrenzende bladen gekaarteerd, thans

is dit met de bladen n'\ 390, 391, en 398 het geval. ')

( )p dezelfde wijze \'oortgaandc, hoopt de Heer Schroeder van der

Kolk, dat de oost-westelijke strook, die van de bladen n°. 383 tot

n". 400 loopt, in 1905 gereed zal komen.

Van de noord-zuidelijke strook, Avaarin de Ijimbiirgsche gronden

\oorkomen, werden ook reeds vier bladen gekaarteerd (758, 762,

766 en 770).

Zooals wij reeds vroeger hebben medegedeeld, omvatten de beide

strooken zoo goed als al de ^'ormingen, die den Nederlandschen

bodem samenstellen, zoodat door dezen arbeid over een paar jaren

de bewerking van eene nieuwe Geologische kaart van Nederland

geheel Aoorbereid zal zijn. Dan zal eene schatting kunnen gemaakt

worden .van den tijd en \au het personeel die voor deze bewerking-

zullen noodig zijn, en eene keuze kunnen gedaan worden \an de

gi-ondsoorten <lie op de nieuwe geologische kaart onderscheiden

moeten worden.

1) Aan dil werk hebben 17 studenten, candidaten en ingenieurs van den Mijnbouw
deelgenomen. Zij waren verdeeld in vier ploegen, die elk een bepaald deel van het

terrein onderzocliten.

Voor blad 390. Ploeg I Hoofd : E. A. Douglas (Assistent aan de P. S.). Mede-

werkers : P. F. Bliek (Mijningenieur), G. Duifjes, A. M.Tiiie, (Mijnbouwkundige

studenten).

Voor blad 391. Ploeg II Hoofd: J. A. Verslüys (Cand. Mijningenieur). Mede-

werkers : C A. i)E Jong, .T. Siiimitzer (Candidaten M. Ing.), G. B. H.\ge.nrood

(M. k. Student).

Voor blad 398. Ploeg III Hoofd: F. P. G. T. vax der Ploeg (Gandid. M. Ing.).

Modewerkers : P. Hifi-nacki., F. G. van Lier. H. Viuhagex (M. k. Studenten) en

Ploeg IV Hoiild; ,1. G. 1!. vAN Heeic (M. Ing.). Medewerkers: J. K. van Gelder
(M. Gand.), E. H. M. Beekma.n (M. Gaud.), A. G. de Joxü (M. Gand.), W. L. A.

VAN DEK Veen (M. k. Stud.).

45*
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Wij eindigen ons vcrslaji- met U voor te stellen :

1°. Aan Dr. Lorik opnienw onzen dank Aoor zijne medewerking

te betnigen.

2°. Aan zijne Excellentie den Minister van Watei-staat Handel en

Nijverheid cene toelage van /'lOOü— over 1905 aan te vragen en

te verzoeken de aansclu'ijving tof inlichting omtrent voorgenomen of

aangevangen boringen, vergravingen of insnijdingen in herinnering

te brengen en nit te strekken ook tot andere bij het Ministerie

van Waterstaat betrokken autoi-itcitoii dan die van den Waterstaat.

I)('. (reologiscli.e Coimnissie :

VAN DlESEN.

K. Martin.

J. L. C. SCHROEDER V. D. KoLK.

.1. M. VAN Bemmelen, Secirtaris.

De ronchisiëii \aii het \ ershig worden goedgekenrd.

Scheikunde. — De lieer Bakhuis Roozeboom doet, mede namens

den heer A. H. W. Aten, eene mededeeling over : „De smelt-

lijnen van het stelsel zwavel -\- chloor."

In de Mcivergadering van 1ÜU3 werden reeds de kooklijnen van

dit stelsel medegedeeld. Deze voerden tot het inzicht, dat de ver-

binding S.jtJl.j in vloeistof- en damptoestand slechts uiterst weinig

gedissociëerd is en dat in de vloeistoffen met hooger chloorgehalte

bij niet te lage temperatunr Jiog verdere verbindingen optreden.

De nadere stndie \jui de volnumveranderingen, welke daai'bij

plaats vinden, en van de snelheid waarmede dit geschiedt, heeft

waarschijnlijk gemaakt, tlat hierbij vooral SCI3 en daarnaast ook SCi^

gevormd wordt.

Het evenwicht, dat in de vloeistoffen tnsschen S,C1,, SC1„, SCI4 en Cl,

optreedt, w'ordt bij afkoeling l)eneden (V niet noemenswaard meer

gewijzigd en iilijft geheel onvei-aiulerd bij die lage temperaturen,

waarbij nit deze mengsels vaste stollen zich kunnen afzetten. Dit

geeft tut zeer eigenaardige verschijnselen bij de stolliiig aanleiding,

die tot dusverre aan andere stelsels niet waargenomen zijn, maar

wier verklaring naar de gezichtspunten der phasenleer mogelijk schijnt.

Bij de mengsels van 5Ü—100 at "/„ S is daarentegen niets bij-

zonders. Deze gedragen zich geheel als mengsels van S.,('l, met S.

Het snieltpunt van 8.^01.^ (-—80') wordt door S verlaagd tol 1""; Ih-I

sniellpMiit van S wordt door S.jCl, verlaagd van B (120°) eveneens

tol F.
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Fig. 1.

Bij lage temperatuur is de oplosbaarheid van S in vS^Clj zeer gering.

De oplosbaarheids- of smeltlijn van S bestaat uit 2 krommen, FC en

CB, die bij C = 96° aan elkaar sluiten met een knik. De bovenste

lijn heeft betrekking op den monoklinen, de onderste op den rhom-

bischen zwavel.

De mengsels van O—50 at. "/o ^ kunnen bij bekoeling als vaste

phasen: Chloor, S^Cl, en SCI^ geven.

De wijze, waarop deze zich achtereenvolgens afscheiden, is het

best te bespreken door eerst na te gaan op welke wijze zich de

stolling zou vertoonen van een mengsel dezer drie stoffen, wanneer

het SClj als onafhankelijke derde komponent kon worden aangenomen.

Dit zou het geval zijn, wanneer deze verbinding zich in vloei-

baren staat niet dissocieei'de en evenmin uit vloeibaar S^Cl, en Cl,

ontstond. Het stelsel ' zou zich dan als een ternair stelsel gedragen,

welks stol lingsverschijnselen alleen in de ruimte volkomen kunnen

worden voorgesteld.

Men kan echter ook de innerlijke samenstelling der vloeistof in

het midden laten en alleen hare brutosamenstelling uitdrukken in

Clj en S.,C1.,, waarvoor hier te meer aanleiding bestaat, omdat er
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Ten sloüc wordt in I de hxatwte vloeistof vast tot een ternair

eutecticmu der drie vaste phaseii.

Zoo zou de gang van zaken zijn, indien — gelijk gezegd — SCl^,

S,Clj en Clj in alle verhoudingen zonder omzetting waren te mengen.

Ware SCI4 daarentegen eene dissociabele verbinding, wier vorming

en ontleding bij alle stol temperaturen tot volkomen even wichten

voerde, dan zou in plaats van de beschreven stolling eene andere

optreden langs de lijnen AH', H'E'K', K'D, waardoor zich het stelsel

vertoonde als een binair, waarin eene verbinding optreedt, die niet

hare componenten in vloeibaren staat evenwichten vormt. De plaats

der genoemde lijnen binnen de figuur van het ternaire stelsel ^vor(lt

belieerscht door de mate van dissociatie der vloeibare verbinding.

Is die niterst gering, dan nadei'en deze lijnen tot AH, HEK en KD;

is zij zeer groot dan naderen zij tot AG en GD en valt de verbinding

als vaste phase weg. Langs AH' zet zich vast Cl 5, langs H'E'K' vast

SCI,, langs K'D vast S3CI5 af; H' en K' zijn twee eutektisclie

punten, waar totale stolling plaats vindt. De 3 lijnen zijn nu niet

alleen de eerste reeks stolpunten der verschillende mengsels, maar

tevens de kristallisatiebanen van alle mengsels.

Nu is bij de mengsels van S^CL en Cl^ noch het eerste geval

noch het tweede geval ^•olkomen verwezenlijkt. Bij die lage tempe-

raturen, waarbij de stollingen plaats grijpen, ge<lragen Cl^, S^Cl, en

SCl^ zich wèl als onafhankelijke komponenten; Cl^ en Ö^Clj kunnen

bijv. vloeibaar gemengd worden zonder dat zich eenige verbinding

vormt en zoo zijn de beide stollijnen AG en GD (Fig. i en 2) van

deze mengsels bepaald. Evenmin ondergaat SCI, ontleding bij die

lage temperaturen. Ware het dus mogelijk zuiver SCI, af te zonderen

dan zouden alle denkbare mengsels hiervan met (.)]„_ of S3CI2 of met

beide verkregen en daarmee de verdere deelen van fig. 2 bepaald

kunnen worden. Dit is echter niet het geval.

De verbinding SCI., is wegens de uiterste fijnheid harer kristallen

en de lage temperatuur harer kristallisatie niet te isoleeren in zuiveren

toestand en dus niet in willekeurige verhouding aan Cl^ of S^Clj of

beide toe te voegen. Men kan alleen in verschillende mengsels van

deze laatsten bij temperaturen van 0° en hooger vrijwillig zich die

hoeveelheden SCI, laten vormen, welke met Cl^ en S.fi\^ de voor

die temperatuur geldende evenwichten vormen. Daar deze zich weinig

met de tempei'atuur sclnjnen te verschuiven behoudt men vrijwel

dezelfde reeks mengsels bij afkoeling tot de kristallisatietempcraluren.

Het aantal ternaire mengsels wier kristallisatie men onderzoeken kan

beperkt zich dus lot één voor elke brutosamenstelling.

Men krijgt dus voor de eerste stoliuinten steeds eene reeks als
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AH'E'KD in Fig. 2 oven alsof' wij niet een binair mengsel te doen

liaddon, waarin eene dissociabele verbinding optreedt. Als eeliler

door het uitkristalliseeren van Cl,, SCl^ of SjCl, zich het evenwicht

in de vloeistof niet verschuift, moet zich het stelsel bij de stolling

als een ternair gedragen.

Praktisch zou dit hebben moeten blijken, doordien de kromme dei-

eerste stolpunten niet te gelijk de krisfallisaticbanen aangaf en men
dus voor elk mengsel bij afkoeling tot eene lagere temj)eratuur een

andere samenstelling vond voor de overgebleven moederloog, dan

met het punt der kromme voor die temperatuur overeenstemde.

Door de natuur der kristallisatie was echter het afpipetteeren \an

moederloog onmogelijk.

Wel kon van eene vloeistof van de brutosamenstelling SCl^ bewezen

worden dat deze niet bij E' totaal stolt tot SCI,, maar bij dit punt

(—30°) slechts begint SCI, af te zetten, w^elks hoeveelheid bij verdere

afkoeling toeneemt, doch zóó dat beneden —80° nog niet alles vast

is geworden. Ia de punten ter weerszijde van E' is de geleidelijkheid

nog duidelijker en wordt daardoor zelfs de juiste bepaling dier eerste

stolpunten zeer moeielijk.

In de tweede plaats zou de stolling der verst'liillende mengsels

niet moeten compleet worden in H' of in K', maar na afloopen der

kristallisatiebanen H'1 en K'I eerst in I.

Qualitatief bevestigt zich dit, maar de juiste bepaling der lijnen

M'l en KI en dus ook van het ternaire entecticum I bleek onmogelijk.

Zoodoende werd niet meer verkregen dan in Fig. 1 is aangeduid,

namelijk de stollijnen AG en GD vooi- de mengsels van Cl, en S,C1„

waarin geenerlei verbinding zich had gevormd, en daarnaast de

reeks der eerste stolpunten AH, HEK en KD voor de gedeeltelijk

verbonden vloeistoffen die bij 0° ontstaan waren.

Deze lijnen correspondeeren dus met de met accenten geteekende

lijnen in fig. 2. Het ware smeltpunt van SCI, zonder ontleding der

vloeistof (E fig. 2) is dus nog niet bekend. Ware SCI, in zuivere

kristallen te bereiden geweest dan zou dit allicht te bepalen zijn

geweest, omdat het vermoedelijk nog zou liggen beneden de tempe-

ratuur waar de vloeibare verbinding merkbare ontledingssnelheid toont.

Eene aanduiding hiervoor ligt reeds in de waarneming dat, in

weei'vvil van de fijnheid der kristallen van SC1„ deze bij snelle

verwarming zeer gemakkelijk tot —20' blijven bestaan.

Fig. 1 stemt nog in een belangrijk punt niet met fig. 2 overeen.

In deze laatste is namelijk DK boven DG geteekend, in de eerste

is DK beneden DG gevonden. DG stelt voor de verlaging van het

smeltpunt van S,C1, door toegevoegd Cl, wanneer dit onveranderd
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blijft; DK wanneer een deel ei- van zk-h niet een deel van tiet S.JCI3

vei-bindt tot SCl^ \olgens de vei-oelijking

S,C1, 4- 3 01, z= 2 SCI,.

Vergelijkt men im het totaal bedrag der vreemde molekulen, die

naast het S.jCI, voorkomen, bij gelijk totaalgehalte aan Cl^, dan

blijkt het aantal daarvan bij gedeeltelijke vorming van SCI, kleiner

dan zonder die vorming. Derhalve zon bij deze veronderstelling DK
hooger moeten liggen dan DG.

Daar nu praktisch de omgekeerde ligging gevonden werd, moet

naar eene oorzaak gezocht worden die dit zou kunnen verklaren.

Deze is te vinden in de aanname, dat voor een belangrijk deel

behalve SCI, ook SCI, in de vloeistof ontstaat naar de vergelijking

S,C1, + Cl, = 2 SCI,.

Bij deze aanname wordt het aantal vreemde molekulen naast

SjCl, door de vorming van SCI, grooter dan zonder die vorming.

De vorming van een grooter bedrag aan SCI, in de vloeistof dan

aan SCI,, welke reeds door de dilatometrische proeven waarschijnlijk

was ge\vorden, wordt dus hier bevestigd. De langzame uitkristalliseering

van het SCI, wordt daardoor nog meer begrijpelijk ; maar tlan moeten

ook de vloeistoffen tusschen Cl, en S,C1, niet als ternaire maar als

quaternaire mengsels beschouwd worden. Indien het SCI, in de op-

lossing zich tijdens de uifkristalliseering niet transformeert in SCI,

volgens

3 SCI, = SCI, + S,C1,

zou dns bij de totale stolling ook nog ergens \asi SCI, moeten

optreden. Dit punt is niet beslist kunnen worden.

Scheikunde. De Heer IjOHRY dk Bruyn biedl, mede namens den

Heer L. Wolff een mededeeling aan, ovei' de vraag: ,,Kini

door toepassiiKj der optisc/w iitctliode van Tyndall de ami-

irezi)/h(üd der iiwlenjleii 'm o/)/ossiii(/en. morden aaiu/ef00)id.^"

(Zal verschijnen in liet Verslag der h'cbruari-\'ergadering).

Wiskunde. — De Heer W. Kapïeyn liiedt eene mededeeling aan:

„Over de diferentiaalvergelijking raii Mox(;k."

(onderstelt men dat in de differentiaalvergelijking

Hr -\- 2 IG -Jr Lt = O (1)

H, K en L alleen afhangen van p en (/, dan zijn de noodige eu

voldoende voorwaarden opdat deze vergelijking twee intermediaire

integralen zal bezitten de volgende.
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Vooreerst moeien //. A' eii L evciireiliu- zijn nicl de l\vcoil(> dillc-

renliaalquotieiiteii eenei' i'iiiictic &, dus

il=^=A ,2,

(9i, *9,j 6^^

Iji ile tweede jilaals moet de fimetie 6* voldoen aan de diflei-entiaal-

vergelijkinii' der vierde orde

ö'Z» ii'D dW
ofll*..^-*,.-^ +«„— )

=

= 3 . . (3)

waarin

De algemcene integraal dezer ditferentiaalvergelijking kan \<m)v-

o-esteld \vorden door de volgende fnmndes

1~

n— V

u—x

& = 2 f,j' f," dn - 2 //.' l|/' dl- - (<i - h') (<p' + T)'')

- —[(.'/ - /') ('/' - »!•') - {<f - »r) ifi
- ''')

u— v\_

waarin ii en r twee willekeurige parameters, on

(J
—

f, («) , /( =r /* {v) , <f = </ (") • '1' = M' ('')

vier willekc\u'ige functiën beteekcnen, terwijl

(4)

f!
= dg

du
q =r— enz.
•^ du^

Zijn de voorwaarden (2) en (3) vervuld, dan zal de \'ergelijking

(1) de volgende twee intermediaire integralen bezitten

, - y ip" - .. A" = 3 (.)

waarin % eene willekeurige functie en u en v de functies van />

en
<i

lieteekenen die men nit de vergelijkingen (4) afleidt.

In het bijzondere geval dat de functie & aan de beide leden van

de vergelijking (3) afzonderlijk voldoet, moet men twee gevallen

onderscheiden naar gelang

dX> _ e,, ± V'e^^^ — (9„ <9„ Ö2>

bp
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De algemecne inte.i>,faal laai zich in deze beide ge\'alicii respectie-

velijk schrijve»

p = — /' f" (i- =P ."")] + '" (") I

Il I

q — V ,. . (5)

ö = (2 ir II" — 4 (/ (/' -|- 4 1) =p ir v) p — 2 1 {u f/'" zp i-)ii p d n
|

waarin i/ :^ (/ (ii) dezelfde beteekenis heeft als zooeven terwijl /" en

r twee nieuwe willekeurige funcliën van de achter deze teekens

geplaatste argumenten voorstellen

.

In deze gevallen zijn de beide intermediaire integralen

(in >i\ / tn 1 ii\ Q: / \

« 9 — 9 )
— -^ (" '• + '

) = >^ (")

waarin de Avaarden van u en r nog met hehul|i van de formules

(5) in p en g moeten worden uitgedrukt.

De voorwaarde (3) ofschoon in anderen vorm, komt reeds voor

in de uitstekende dissertatie van J. Valyi flvlausenburg 1880).

Wiskunde. — De Heer Schoute doet eene mededeeling over : ,,Di'

PLücKER'-vc/if' i/etallen eener kromme in Ii„."

1. De PixcKER'sche getallen eener kromme in th^ ruimte li„ met

n afmetingen zijn voor het eerst gege\en (h)or ^'l•'.KO^ESF, [Mnth.

Annale», deel 19, blz. 195), doch, hoewel ze van J882 dagteekenen,

nog weinig toegepast. Dit is waarschijnlijk te Avijten aan de minder

gelukkige notatie, waarvan men zich bedient; deze is o.a. in Pascal's

Repertorium der höheren ^fathem.atik (Leipzig, Teubner, 1902) nog

overgenomen. In de volgende regelen wensch ik een moer overzichte-

lijke notatie te doen kennen, die het mogelijk maakt de 3 {n—1)

betrekkingen tusschen de Sn PLüCKEK'sche grootheden neer te schrijven

in drie formules met een index, welke dan achtereenvolgens de

waarden 1,2, ...,n—1 aannemen moet. Ten einde de afleiding-

duidelijk te maken voor iien, die minder met meerdimensionale

beschouwingen vertrouwd zijn, wijs ik ze eerst voor het ge\al /;=3

onzer ruimte aan.

2. Zoo als bekend is, worden de zes betrekkingen tusschen de

negen l)ij een ruimtekromme voorkomende PLtJCKER'sche grootheden

in twee drietallen afgeleid uit de beschouwing van twee vlakke

krommen, waarvan de eerste de centrale projectie is van de gegeven
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ruimtekromme C uit een willekeurig punt (> op een willekeurig

vlak «, terwijl de tweede de doorsnee vormt van een willekeurig

\ lak « met liet ontwikkelhaar oppervlak der i-aaklijnen aan de

Uromme ('. Duiden avo aeliterecnvolgcns graad, rang, klasse der

kromme C door n, r, in aan en stellen [a, h), (g, h), {.v, y) op gebrui-

kelijke wijf de drie paren dualistisch verwante grootheden voor en

wel h het aantal stationaire punten, h het aantal sehijni)are dubbel-

punten, .!• de graad der dubhelkronune van het ontwikkelhaar opper-

vlak, dan zijn de met de gewone iiotati(> aangegeven zestallen

(/(j, «tj, (/j, ^,, A'i, Z'i) , (",, Wj, </j, <3, k^i h^)

der grootheden, die de lieide vlakke krommen kenmerken, door de

vergelijkingen

"l
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Welnu, deze \'ere:elijkingen gaan over in die voor het alge-

raeene geval, zoodra men de toevoeging {i= l,2) vervangt door

(/= 1,2, ...,«-l).

3. We gaan nu over tot het algemeene geval eener kromme C„

van den graad ii', die wel in een /?„ doch niet in een /i„_i ligt, en

herinneren er aan, hoe we hier de 3(??—1) betrekkingen tusschen de 3n

kenmerkende grootheden bepalen. Neemt men in it„ twee elkaar krui-

sende ruimten R^,, R,i^j,^\ aan en projecteert Ci uit Rn—p—i op R,„ dan

is de projectie een kromme Cp. Denken we dit proces uitgevoerd voor

j) = 2,3, ... , n—1, zoo verkrijgt men — de kromme C„ meegeteld —
een reeks van n— i krommen G>, Cs, , C„—i, Cn- Is nu verder

(p)

Ca — wederom voor y> =r 2, 3, . . . , n—1 — de dooi'Snee van de

meetkundige plaats der ruimten R^—x door p achtereenvolgende

punten der kromme Cp-\.\ met een vlak gelegen in de ruimte Rpjf-\

dier kromme, dan verkrijgt men, — als de boven reeds gevonden

O)
vlakke kromme C2 door C2 voorgesteld wordt — , n—1 vlakke

(1) (2) (n-\)

krommen C2 , Ci , . . . C2 en deze leveren n—1 drietallen van

betrekkingen. Stellen de zestallen (n,-, m,, di^ t;^ ki^ hi), [i =1,2,..., 7i—1)

de kenmerkende getallen dier vlakke krommen voor, dan gelden de

3(n—1) vergelijkingen

nii r= n; ( ni— 1) — 2di— 3ki

rii -zrz mi {nii— 1) — 2 ti— 36; '
,

(i =1,2,..., n— 1).

hi—ki = 3 {nii—ni) ]

Door nu weer de reeks der n -\-2 grootheden

h 11' ?•('), ?<2), . . . ,
?<"-2) m a

aantal \ aantal \

stationaire , graad, n— 2 rangtallen, klasse, stationaire

punten ' ruimten Rn-\ '

van Cl voor te stellen door ro, r;, ...,/•«, /'„-j-i vinden we de van

(i ^ 1, 2) op {i^ 1, 2, . . . ,11—1) uitgebreide vergelijkingen (1') en

deze doen dan bovenstaande 3(?j—1) vei'gelijkingen in de eveneens

van (< ^ 1, 2) op (ï = 1, 2, ... , n—1) uitgebreide vergelijkingen (2')

overgaan.

4. Volgens onze notatie nu l)ostaat het stelsel der 'in PLÜCKER'sche

getallen van C,i uit drie groepen: een groi'p \an // -|- 2 grodthiMlen r

(rangtalleu), een groep van 11— J grüotheden d (diibbelpunlslallen),

een groep van )i— 1 grootheden t (dul)beltangentiaaltallen). We wijzen

thans aan. wat de JMist(> hcteekenis is van die grootheden.
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liantjtallen. Wc beöcliouwcn al'zoiidei-lijk /o, r^j, /•„— i.

Chuler ?"o is het aantal stationaire punten van Cn te verstaan, il. i.

lu'l aantal iler jiunten, waardoor n -{- l opvolgende rnimten A*„_i

door n opvolgende jninten der kronnne gaan.

Voor ƒ> == J, 2, . . . , ?i wijst r^^ aan, hoeveel ruimten A'^,_i door p
opvolgende j)nnten van C„ een willekeurig aangenomen ruimte lln—p

snijden ; \a\\ deze getallen is r\ de gi'aad, ;•„ de klasse van C„.

Met /'„-i-i
wordt het aantal der stationaire ruimten i4— i van 6',

d. i. het aantal ruimten /i",,
i
door n -\- 'I opvolgende punten van

Ch, aangewezen.

Dubhelpuntstallen. De grooliieid <!,, is het aantal dnbbelpuulcu

der doorsnee (-2 van de meetkundige j)laats der ruimten A'^^-i door

]) op\olgende punten van Cf,-\-\ niet een in de ruimte /^,,+i dier

kromme gelegen -xlak. Door van de projectie Cj,-\-\ tot de gegeven

kromme €„ terug te keeren vindt men dus het volgende. Projecteert

men hel enkelvoudig oneindig aantal der ruimten A'^,— 1 door /;

opvolgende punten van C„ nil een willekenrig aangenomen ruimte

JÏ„_y,_o, dan verki'ijgt men een enkelvoudig oneindig aantal ruimten

ll„^2 en dus een tweevoudig oneindig aantal doorsneden 7^,i—4 van

twee niet op elkaar volgende ruimten A'„_2 • De meetkundige plaats

dier i'uimten R„—i is een gebogen ruimte met n—2 afmetingen,

die door een vlak \n een zeker aantal punten gesneden wordt. Dit

aantal punten, tevens de graad dezer gebogen ruimte, is r/^,.

Duhheltamjentiaahnllen. De grootheid /^, is het aantal dubbelraak-

lijnen \au (\ . Door weer van (],-\.\ tot (',, op te kliuimcn \iiidt

uicii dus het volgende. Projecteert iiumi liet eukt'hdudig Diu'iudiü'

aantal dei' ruinden i?^ door />-f"^ opvoigemle jHinten \au ^'„uiteen

willekeurig aangenomen ruimte II,, -/,-2, dan verkrijgt mun een enkel-

voudig oneindig imntal ruinden R„ ], die een gebogen ruimte van

71—1 afmetingen omhullen. Het aantal dubbelraaklijnen eener wille-

keurige vlakke doorsnee dezer omhullende is /.^,.

Overigens ziet men gemakkelijk in, dat de gelaileu (//, cn /„_^, ()[)

in de ruimte R„ dualistisch tegengestelde grootheden slaan.

5. Door de eenvoudige gedaante der Pj.üCKKR'sche fornudes zijn wc
(p)

thans in staal duidelijker te doen inzien, dat werkelijk alle krommen C-i

naar beiiooren van hetzelfde geslacht zijn. We bewijzen (huirtoe de

gelijkheid der geslachten //,- en t/i^] van ('-2 en C-2

We hei)ben, volgens de op C, uitgebrei<le belrekkingen J ').

2gi = („,_1)(„,— 2) -2(di-\-ki) -- (n— 1)(,7-2) - 2(A-f w- ,

)

en dus
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2 dn+i-ff.) = ('V+i-''- ) - 2 ('i.+i -'/,) - 3 (r,+i-,v)-2 (n—n-O . .(3).

Verdei' geeft de eerste der drie vergelijkingen (2') voor i en i-]-l

door aftrekking

»V+2— »V+ ! = ('•"
j
— 'V )

— 2((7/_j-i— (/,) — (/v-^i— ?V) — 3 (77 -n-i )•(•*)

Dus geeft vermindering \an (3) niet (4)

2 ((/,+!— f//) = (7V_j.2— iv+i) — 2 (jv+1— »•;) + (;v— JV_^i)

= (''i+ 2

—

'V— 1 )
— 3 (n-i-

1— >v)

en van deze vergelijking verdwijnt het tweede lid ten gevolge \'an

de derde der vergelijkingen (,2').

In liet voorbijgaan zij opgemerkt, dat de rangtallen /'o, vj, ro, .. ^'„-l-i

Aan C'„ de eerste termen A'ormen van een Avederkeerige reeks met

ile derde der vergelijkingen (2') tot betrekkingsvergelijking en dus

— voor .V als veranderlijke — met (1—,?)' als noemer der voort-

brengende breuk.

Ten einde de voorstelling zoo eenvoudig mogelijk te honden is

liier ondersteld, dat de kromme C,, alle hoogere bijzonderheden mist.

Omtrent den invloed van deze laatsten verwijzen wij naar Veronese's

aangehaalde verhandeling.

De hier gegeven PLücKER'sche formules zullen elders woorden toe-

gepast op het geval der kromme C,, \'an den graad 2"~'
, die in

R„ de doorsnee vornd van 11— 1 kwadratische ruimten Qn .

Wiskunde. — De lieer StnouTK l)i(Ml( eenc Iweedc mcdcdeeling

aan \an Dr. W. A. Veksi.uy.s : „De süKiiilartteitcn ccnn- rlakke

(ilijemeene kivmme, die de lijn op oneindiij o iiukiI rmiki en

e keer door ieder dei' imfKjinaire cirl-i'lpnnteii op oiieindii/ (/nuf."

In \-erliandeiiiig r> i\ov K. A. \. W. Ie .Vnislcrdain. Ded \ lil lich

ik atgek'id ('ciiige formules, die liildrukkcn de siiigularilcilcii \;ui 't

(»nt\vikkeli)aar foeaalvlak en der focaalkiomme in fum-tie van de

singulariteiten oener vlakke kronuiie, die geen hijzouderen sland

iimeemt.

Op een (k^rgelijke wijze is liet mogelijk de volgende formules af

te leiden, die uildl-ukkcMi de singulafil(Mlen \an 'l ouhvikkelbaar

fiicaaivlnk cii der focaalki-dmmc cener \lakke kromme, die de lijn

()|) oneindig <; keer raaki, cu e keer door ied(>i- der imaginaire cirkel-

|hiiiUmi o|) opeindig gaal.

Zij de vlakke kronune van di'u graad f/, van de klasse v en
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zij i het aantal liarer bnigpuiitoii. Dan zijn de singiilai'ilciten dei'

evolute of der keerkrorame \an haar ontwikkelbaar focaal\iai<, iK'

\olgende :

rang, r = 2 ((i + v — 2f — o)

kh^sse, m = 2v

aantal stationnaire \lakken, « = 2i

dubbel osculatievlakken, G = r' — r — fi — 'Si -j- 3fl' + 26 —
i^tationnairc raaklijnen, r ^ O

dubl)el[)nnten, //= 3 (fi — r) + '

(hibbclraaklijnen, co ^ O

graad, n = 2 (3 fx + i — 6e — 3<t)

stationnaire punten, iï= 2 {6/x — 2v + 3t — 12f — 6ö)

stationnaire punten niet op oneindig en niet in 't vlak der kromme

ji' = 2 {bil — 3v + 3t — 8f — 3ö)

graad der knoopkromme, x = 2 (ft + n)' — lOft — 2v — 'ói — 8.u6

— 4fiö — 8v6 — 4v<ï + 88' + 8ïö -f 20'

+ 206 + lOfT.

])e voornaamste singulariteiten der fooaalkromme zijn

:

graad, n = 2ft' + 4.ur -f r' — llfx — d — 3t — 8fx£ — 4uö — 8r6 — 2vo

+ 86^ -L 86<T + ö' +206 + Off

rang, r = ifiv + r^ — 4fi — 4v — 8v6 — 2dö — 3a' + 86 + off

aantal stationnaire raaklijnen, r ^ O

klasse, m — 6fi' + ^[iv + 4fit + 2i'i — 36fi — 12v — 18t — 24fi6

— 6fxff — 12i;6 — 4rff — 8«f — 2cff + 246' + 126ff — 80'

+ 606 + 28 ff

aantal stationnaire punten, ^ — 2 {?>[i + «) (2ft + v) — 57fi + 21v

— 27t — 48fi6 — ISfiff — 12r6 — 4«'ff

— 816 — 2iff + 486' + 366Ö + 4ö'

+ 366Ö + 966 + 40ff.

Wiskunde. — De lieer Schoute biedt eene mededeeling aan \an

Dr-. W. A. Versluys: ,,0i'('>' de lingiiuj der drie pimten, die

ecu ruimtekromme met haar uscidaüevlak gemeen heeft."

§ 1. Zij d de snijkromme van liet osculatievlak V in een jniiit

/-• der ruimtekromme C, met het ontwikkelbaar regelvkik (>, waar-

van C de keerkromme is, dan hebben de ruimtekromme (.' en de

snijUromnie d in 't punt P slechts 2 punten geineen of /.ij heliben

in /' een (•(intact van de eerste orde.

De kromme C heeft in /' drie opeenvolgende |iiiiileii iiicl het xiaU

I' gemeen. De kromme ('
\\'s\ ii|> 't (i|iper\lai< < >. dus niDdcn de
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(li-ie <>eineeiischappelijke imnteii liggen O}) de doorsnede van (J niet

r. Deze doorsnede bestaat nit de kromme d en nit de dnbbeltel-

lenile gemeenschappelijke raaklijn / in /* van C en d. Dat van de

drie gemeenschappelijke punten nu sleciits twee op d liggen kan als

volgt bewezen worden.

§ 2. Nemen wij eerst in plaats \an een algemeene kromme een

ruimtekubiek C'3. Zij P de oorsprong; daar de eigenschap projectief

is kan "t \lak o[) x zoo gekozen woiden, dat de kromme voorge-

steld wordl door de vergelijkingen

Hadden nu in "1 punt ^ = O de krommen C^ en d.^ drie gemeen-

schai)pelijke punten dan was in den oorsprong ook de kromtestraal

der beide krommen dezelfde. Zij R de kromtestraal van (_\ \u 1' on

/• de kromtestraal van (7.^ in I', dan \indt men gemakkelijk :

ds' {l + ie + Qt'fk
R

V' {.-i'-' + 5' + ^--'i 1/14 + 3 he + 3 U'\

1

Dus voor t = O is II 1=
2

Het oppervlak (>^ wordt ondiuld door 't vlak

r — 3y< + %zt:' — e i=:0.

Dus de kromme d„ wordt ondiuld door de lijn

— 3y -|- 3 £« — ?.- = 0.

De verg. \an (/„ is liijgevolg

3

•I

4

2
dus is de kroiiileslraal / = -. De krommen (', en (/„ iielibon dus

o

in iXaw oorsprong niet denzelfden kromtestraal dus ook niet drie of

meer punten gemeen.

Zij p de orthogonaie pi'ojcclie \ aii (\ op T (.( ^ U), dan heeft

(_\ met p in /' drie opeenvolgende punten gemeen, want alle pun-

ten, die (\ met 1' gemeen licL'ft luoelcii iiggvu op de snijkromme

p, van r met den prqjecteerende cilinder van (',. De projectie p
liccfl 1(it vergelijking

y = ~\

(II i\\\~^ ook lot kromleslraal in den onrsprong A* =-, wat ook weer

aauloout dat de krommen p eu (\ iii den ooi-.-pnuin ih-jc puiilcn

gC!iie;Mi lielibeii.

4()

Verslagen der Afdeeliug Natuurk. Dl. XII. A". 1903/4.
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1 2
Uit do beide waanlcii // = cii r := voljit, ilat de snijkiniiiiiie

2 S

'/,, liij /*. liü't aan de bolle kaïil \aii i!(^ projectie ƒ/.

^ 'A. ])']\ laalsie is ook als \ ol^il ill t(" zien vnol- iedere wille-

kenriu'e kroiimie mei lielinl|i der l'>eselii'ij\-eiide Aleelknnde.

Als men 'l osenlaliexlak W in een w illei<eiii-iL;' pnnl /' dei- kroninii'

<\ aanneemt als verticaal prqjeclievlak en 't normaah lak der kromme

als iiori/.ontaal project iexlak, <lan is de verticale projectie //', een

ki'ommo. die in een ;j;e\\()on pnnl /' de as loodreclil snijdl en de

liori/.<inlale pi-ojectie // is een kromme, die /' lieel't tol keerpniil mei

<ie as als raaklijn. (Construeert men nn de xcrlikale dooruanii' d"

\an (J. Do \'erticale door^ianücn \an de beschrijvende rechten \an

O lii>'f;-en op de raaklijnen aan y/' dns alle aan de bolle /.ijde van

j)", terwijl die iluorg'angeii ook iiclojicn /.ijn aan de/.eltde /.ijde van

de loodlijn op de as in /' als waar linnen //
' en //'. De krommen

(/" on //' koeren dns de holle zijile naar don/.elf'den kant terwijl*/" bij

/' buiten y/' ligt. De ki-omineii d" en ji" hebben dus een even aan-

tal punten gemeen.

Haddon dus (' en (/" de; drie puidon \"an ( \ die in f liggen,

gemeen, dan hadden ook //" en '/" ilrie [lunten bij /''gemeen. Volgens

het boxen bewezeno hadden //' en (/" dus \ier punten gemeen. Dat

vierde gemeenscha|ipelijke |)nnl van //' on d" /.(.)u als liggend o|) d"

ook o|) (f liggen en iU' iirojeclie zijn \an een, daar zoo dicht bij

gelegen als men maai wil, jmnt (j vaw de kromme ('. De projec-

teereiido lijn van Q zon dus bij de grens een raaklijn wan <> zijn.

Dus zou bij /' oen raaklijn van O loodrecht knniien staan op 't

osculatievlak van O, wal onmogelijk is. Dns hebben (' on d" geen

drie ]innten gemeen.

§ 4. Dat de ruimtekubick (\ met de doorgang d^ geen drie

punten gemeen heeft kan nog als volgt synthetisch bewezen worden.

Hadden C, en d., ilrie punten bij /' gemeen d.ui liadden ook d^

en de in'ojectie p., van (\ op 1' uil een wille1<enrig punt .1, drie

opeeii\(ilgon(ie punten geineen. De/.e |proJectie /i,, is eeu kubische

kromme \an do 4''^' klasse. De drie intle.xioraaklijnon \aii //., zijn

de doorgangen \an t\v drie osculalie\ lakken door ,1 dns zijn ook

raaklijnen van c,. Daar 't contact \an de tweede oide in /' voor

drie gemeenschappelijke raaklijnen en ieder der drie inlle.vieraaklijnen

van />f voor t\vee gemeenscha|(polijke raaklijnen moet lellen, zouden

twee krommen respectiex olijk van de tweede eu \ierdo klas.se negen
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gemeenscli.aijpelijke raalclijiieii liehluMi, wat onmoiielijk is. De krom-

iiion (\ ('11 il^ liclihcii (lus liij /' uccii ihii' |miiiI('ii neMieen.

§ ö. r)al ook ('CM aljicmcHMH' niiiuickroiiiiuo (' niet niccr dan

twee |niiil(Mi liPiiiecii li(M'(l met de «loorsiiodo <l \aii liaar oiilw iUkel-

Itaai' ri'fiolvlak O en 't oseidaaliex lak 1' volfjl uit liet lioveii hewezeiie

voor ecu ruimtekul)iek. Haihk'ii (' eii r/ drie jiuiileii .üenieen «lau

liadilen ook '/ en de |ii-ojectie /> \aji (' uit eeii wiljekenriu- puul ,1

0|i t \ kik I' van '/, drie puulcn t;eineeii. Zij (\ een knliische

niinitekroninie, die in /' met (/ zes opeenvolf^cMide iniulcn f!,emeen

liceft. I" is ook liel oscuialievlak van (\ in /'
: zij d' de doorgang

\an 't l)ij (\ heiioorende onlw ikkeiiiaar rcgelvlak (>^ en zij ji (k'

])r(ijeetie van ('., o|> T uil J. De onl\vikkell)are reinelviakken I) en

(>^ liehlten \ijf opeenvolgende liesein-ijveiukMi gemeen dus il rw il'

lielihen minstens drie opeenvolgende punten gemeen, terwijl ji en y/

zes opeenvolgende pniiten gemeen liebiien. Hadden nn d en /; drie

opeenvolgende punten i)ij /-* gemeen dan was dit ook 't geval met

(/' en //. Dit k^itste is volgens de voi'ige § niet waar du- hclilicu ('

en d ook geen drie |)nnten gemeen.

§ 6. De stelling kan ook liewezen wordcu door cNeu als ( 'hkmona

(Cke.mon.v—('i'RTKK ; p. <S7— 9()) te beschouw en de snijpunten der keer-

kromme r ot' der knoopkromine § met een tweede pook»|ipci\ lak

L.'-(K Eenvondiglieidshalve zal ik deze bewijsvoering eerst loepassen

()[) een knbisclie ruimtekromme waarna de bewijsvoering voor 't

algemeene gewil makkelijker te volgen is.

Neem als ontwikkelbaar regelvlak Ö' het o|)per\lak iicsiaamlc uit

een ontwikkell>aar regelvlak O, en Tiit een kegel van den tweeden

graad /v, met top T en die door de in 't oseulatiex'Iak V \aii /* en

op 0^ gelegen Ivegelsnede d.. gaat. De keerkromme van dit oppervlak

van den zestien graad is de keerkroiuine C\ van ()^, dus is r = 3.

De knoopkromme g bestaat nit f/., en uit een kromme van den zesden

graad .v. Deze kromme s snijdt het \lak T" of de kegelsnede d^ zes-

m;\i\l, waarvan driemaal in de piuilen waar d, ontmoet een beschrij-

vende lijn \an (>^ \\aar\<ior hel raakvlak door 7' gaat, daar deze

drie punten raakpunten van dubbelraakvlakken \an < >' zijn. Bijgevolg

heeft .V in l' tirie -opeenxolgende punten met il^ gemeen. Zij L^()'

liet tweede poolojipervlak voor een in I' gelegen ptiul .1. De graad

van L"<)' is vier.

In de foiinnle \an ('kk.mo.na \()or ^ t^ji — 2) behoef ik alleen de

eerste en de derde Iciiii te behouden daai- op 'l nu besclK)nwde

oppervlak geen der bijzonderheden optreden, die de andere termen

-16*
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opleveren, maar nidot ccii Icnii /' toevoegen voor hel bijzondere

]iiiiil /', waar nog een derde Itiad van 'l oppervlak O' gaat

iloor een op O.^ gelegen vlakke kromme d.,. Deze bijzonderheid

is niet door Ckkmona l)eschon\vd en (h)et zich voor o]) 't ibeaal

op|)ervlak van een 't vlak o]) oneindig rakende vlakke of riunile-

kroiume.

De Ibrnude van Ckkmona wordl dns :

.v(o--2)^ aantal keeren dat .v tnitnioet de eontact-

kronimc van .^^1 -\- '.i ). -\- L'.

De contaelkronime van A beslaat nil de besehrijxende rechten-

van O' \vaar\an hel raakvlak door A gaat. Van deze beschrijvende

rechten zijn twee gelegen op den kegel K, deze ontmoeten de kromme .s-

ieder drie maal en twee zijn gelegen op (|, daar ^4 in 't oscnlatievlak ]"

ligt : deze laatste ontmoeten .s- ieder één keer. Dit aantal snijpunten

van s met A" O' !ie(h'aagt (bis aciit. ^'olgens Cremona moeten zij

ieder één maal geteld worden dns is de eerste term 8.

De dooi'snede van O' met V bestaat uit d^ en uit de raaklijn

in P aan </,, beide dubbel geteld. De tweede poólkromnie van ^1

voor deze kromme of de doorsnede van V met A^ O' , bestaat dns

uit eeu kroniuio \an den vierden graad, die in P tweemaal raakt

aan d^ en tius met d^ en dns ook met .v maai- \ier punten gemeen

heeft. De fornnile van Cremona geeft dan :

6 X 4 = 8 + 3 X ^- + 4.

Bijgevolg : P. =: 4.

De punten / zijn de |)unlen buiten /' waai' de kcerknimiue nog

een blail ontmoet. Daar (
'., i\v kegel K in "t gelie(d zesmaal oiitumel

kan dns f\ de kegel K in P slechts tweemaal ontmoeten, dus heeft

C, ook met de op A' gelegen kromme c/, slechts twee punten gemeen.

§ 7. Had men genomen A buiten 't vlak T dan had deze ver-

andering geen invloed gehad op 't aantal punten X, maar de term

vooi-tsprtütende uit de conlactrechten was met één vermeei-derd dns

had in dat geval /' geteld voor 3.

Door de bovengebrnikte methode toe te passeirop de kn(H>pkroniuie

d^, vindt men dat A- O' van een willekeurig builen I' gelegen

punt .1 ook (/, in drie |)nnten ontmoet. De singulai'iteit P telt voor

zes snijpunten \an de totale knoopkromme 5 met A" O' dus voor

evenveel sinji)unten als twee punten )..

Uit de formide van Ckkmona vooi- v [q 2) idijkt dat /'teilMior

twee snijpunten van <le keerkromme (\ met A'-* (J' dus ook voor

2 punten ).. Uil al het voorgaande blijkt, dat tie Kegel A' die gaat
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door d, een gewone rakende kegel is en ihit hel vaukpunt P in de

beide formules van Cremona voor twee punten l telt.

§ 8. Zij nu (ie kromme C een algemeene ruimtekromme van den

graad v. Zij, O haar ontwikkelbaar regelvlak, de klasse f<, de rang 9,

de graad van de knoopkromrae op O zij §. Laat het aantal station-

naire raaklijnen zijn (9 en dat der dubbel raaklijnen tn. Zij P een

gewoon punt op C, l de raaklijn in P aan C, V het osculatievlak

in P en d de kromme waar volgeus V het oppervlak O snijdt. Zij

C3 een kegelsnede, die bi,j P vijf opeenvolgende punten met d gemeen

heeft. Zij T de top van een kegel van den tweeden graad K die

door c^ gaat, \vaarbij T willekeurig is, doch zoo gekozen dat K de

kromme C in geen harer bijzondere punten snijdt. Zij s de snijkromme

van O met A'. De snijkromme, van den graad 2 p, vertoont bijzondere

punten: V in P ;
2" daar waar C of een lijn 6 de kegel A' snijdt

(behalve P), dit zijn keerpunten i op 5 ;
3° daar w&&y K ontmoet

de kromme § of een lijn w, deze punten zijn op 't oppervlak O'

bestaande uit (J en K drievoudige punten t en zijn op s knoop-

punten.

Bepaalt men nu de snijpunten van .* met het t\veede poolopper-

vlak AH>' van een in ["gelegen punt ..4, dan moeten volgens Cremona

de keerpunten A driemaal en de drievoudige punten t, waai' hier

maar twee takken \'an .y doorheen gaan, tweemaal tellen. Om te

vinden voor hoeveel snijpunten het punt P telt, besehouwe men de

eerste poolkromme van de snijkromme van O' met V. Deze snij-

kromme bestaat uit de rechte /, tweemaal geteld, uit de kromme d

en uit de kegelsnede c^, De eerste poolkromme bestaat dus uit de

rechte / en uit een kromme waai'van een tak met c, of met d bij

P vijf punten gemeen heeft en uit een tak die ook in Paan /raakt

en bij P tussehen / en d ligt. De tweede poolkronnne vertoont dus

bij P twee takken, die aan c^ eenvoudig raken. De beide takken

van s die door P gaan raken in F aan / en daar 't \'lak V ook

van beide takken het osculatievlak is, hebben beide met V dus ook

met (•„ drie punten gemeen. ledere tak van s door P heeft dus met

L-Q' in F maar vier pimten gemeen, zoodat het punt F voor acht

snijpunten telt.

Behalve in deze bijzondere punten van .v ontmoet A" ^>' de kromme
.V ook nog in de gewone punten wixixv ,s- ontmoet de contactkronime

van raakvlakken uil .1. Deze punten tellen volgens Cremona ieder

één keer. De contact kromme bestaat uit twee beschrijvende rechten

van K, die ieder de kromme s q maal ontmoeten en uit ((i— 1)

beschrijvende rechten \vn O, daar A in 't osculaticxlak I" ligt.
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Deze laatste liesclirijvciidc ivcIiIimi (HilinocICM .v ieder Iwcciiiaal /.dodal

iiicii kmiil Ier liopaliiiy van / mi de loniiide:

1
i)-'
— 3 ;. + 4 ^ -h 1 10 + 8-1-294-2 (ft - 1),

3 ;. = 2 |o" _ 9 — ,( — 2 g — 2 w — Sj.

Daai' nu \nlgoiis oen dei' forniiiles van CAVi.KV-I'i.üf'KKU

(f'
- y - M - - ^ ^ - "> = •' (^ + ^h

/xiu is

;. = 2 r
-I-

2 6» — 2. .

|)e ki-oinme (' oiiluKiel tlus den keiiol A'linileii /'lln^ 2 i 2 keer,

(Ins lell /' \(i(ir iwce siiij|Mnilen. De l^romnie (' oiilniiii'l diismikile

(i|i A' ,ü,elL'!iOii keiieisiiede <., sieelils hvee keer en hij^exolii- de kiiiuiine

(/ die met c^ liij /' vijf puiden uenieen heeft (H)k sleeiits tsvee keer.

Scheikunde. De lieer lÏAKnns Roozkbüom biedt uaniens den

Heer .1. .1. VAN \,\\\i een niededceling aan: ,,(>r('/- ilr (/cdiKii/fi'

riiii .siih'ltHjni'ii liif liiiniiri' /iii'ii(/si'I.'!, uyiniu'i'r (h' iiir/ii/irnni/tc

III. (Il' heide phascii, zeer ijeriinj (*/-':=ü w." (3'''' nieiledeeiing)-

(Met één plaat).

I. Tcgen()\er hel itliiih' gexal, dal de iiit'iii/irfirmte in de cloei/xire

piiase = O, lerw ijl die in de ra.stc phase = x ib (dus « = O, «'^ ao) —

zocidat de nisfe |)hase uit slechts één koniponcnt bestaai — staat

een ander e\enzeer ii/cmi/ <>'e\al. n.1. dal tie niengwarnite in de

/ii'idi' ])hasen r= O is, of kan xc'rwaai'liinsd worden (dns f(=r(), d'^Oi.

De vasie phase bcstaal dan nil di' beiik' koniponenten in een ver-

liondinji-, welke niet die in de xloeibare phase in xergelijkinu' kund.

l^ hel eerslücnoenide ideale geval dat van de stolpi'oeessen. waarbij

</ii'ii vasle oplossingen (of mengkrislallen) worden gevoi-nid. hel

Iweede kan gex'oegelijk hel ideale ge\'al der nii-inil'i'istd ll< h worden

u:enoenid.

Hel beschonw en \an /.nikt' ideale gexallen lieefi altijd hel \'oor-

<leel — afgescheiden \an de xcreenxondigingen in besehouwinii'en

en bei-ekeniniicn dal die u'evallen al> iini'in knnneii worden aan-

genomen, waar\an alle andere u-exallen als min of meer urooiere af-

wijkingen zijn l(,' besehonwen.

In on> ge\al biedl Ar bcNchonw ing \aii hel grensge\al f( = O,

f(' = O nog een ander xoordeel aan, ii.l. dal veel \an wal in hel

Vdlu'ende zal \\(n-den afgeleid, mei t'einjic resiriclie kan wdi-den

overgebraclil op de kaoLIiincn bij nh'dlr \ loei ba re en gasvormige

pliasen. Immers de lliernuidynamische e\ enw iclitsbelrekkingen kennen

geheel overeen, wanneer het kenmerkende \an het verschil lusscheu
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de beide soovten van e\-ein\ ichl. ii.l. de jiroiitte vaii de onderlinge

beïiivioedini;- der lieide i<oini)()iienleii iii elk der pliaseii, is wegg'e-

\allen. \'erschil iiestaat er alleen in vjntvcy. dat bij de snieitprocesöen

tie ziiixere smeilw arni(c (Hiaf liankelijk \aii di' l(Mn|ieraliiMr kan worden

beschonwd, terwijl bij de kook|>roeesseii de \-erdani|iinii>\\ariHte met

toenemende leni|)eiatmir zal afnemen. Alleen in f>e\allen, waarin

ile kook]iiinlen der licide komponeiiten luet te \-eel versclnllen, ZAdlen

(Jus de volucnde beseiioiiw iiiucu op kooklijnen xan zulke vloeistoifen,

waar <t = O kan iiesield worden, kunnen worden overgebracht,

terwijl dit bij yrooter \erscliil der kook|)uuten inet meer geoorloofd is.

II. De grond Nergelijkiiigen (2) nujner ('(T.s-^- mededeeling') worden

a
thans

(
,ï = — = U, |i' :=— ^ i)

) eeiivoudig:
Il 'h J

T= '- = ?
. . . . (1)

1 -| laq 1 -|
' loq

Het is nu mogelijk ,r' te elimineeren en ./ expliciet in T uit te

drukken, en evenzoo na eliminatie van ,r de grootheid ,r' expliciet

in 7' uil l(_' drukken. .Men \indt m de eerste plaats:

1— .« R\T TJ .f' ~R\T., T'

l— x
"'

'

.V

'

zoodal men. wanneer ter bekorlinu- wordt gesteld;

• (2)

tenncxiilue van 1,1

—

.r') -\- .r' =r l de belrekking heeft:

(1 -')'''' + .''' "=^ 1.

Exenzoo zal men x inden:

(l-.r'),~'' + .lV':= 1.

liii'l' uil losl men op:

-"-1 -~V_ 1

of. in een \(ioi- <li' b('ri'kenini; gemakkelijker xm-m

''' - 1

(i)

1) Deze Verslagen, 27 Juni 1'.)Ü3, bl. 171.
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Uit ilo/e iiildriikkiiiLicii, ui' onk uil \or,a'clijkiiig (4) der ccrsie

mododooliiiu- (waarin lliaiis /r, ^ </, cii ir,^ t= (j.^ is) \iiidt nicii im

<>oiiiakk('lijk- :

'IT UT' x-x' d'J' RT'' x-K

.lx (l-.«')7, +*-'7, '^-Cl-''-) ''•'•' (l--'0?,+-''-7. -'''(l-^'O

Voor iiel amiraniisverhidi) dor smolliiiii xolüt liicruil (7':^ 7\)

:

;)-"^^(-(a)^(:;:h-T''(©r')
il' iii \ iM-liaiiil iiuM (2)

:

IT\ MT' f ,>. fdT\ Rl\^ f,.

waiMU'cr

^^fi--lV., (G)

wordt, gesteld.

Hot eimlverloojt (bij {\q laagste temperatimr T^) \iiidt moii dooi'

loltorvcrwisscling, alzoo, nog 1

—

.i;=z>/ en 'J — *' = y' istellcndo :

d. w. z. mol iiiarlitiioiiiing van (2):

\IT\ ET,'' o, /dT\ UT' _,u

dyjo -7» \<'!lJ<, 9,

waniuier

nik-rh' «
wordt gesteld.

Daar (9i en &.. Iioido positieve grootheden zijn {7\ is altijd kleiner

dan 7']), /oo znllon *'
' en e' altijd >1, ^' ' ent' ' altijd <^ 1 zijn.

—
I
on ( - ) steeds iwaaticf

d.rj^ ydx'J^,
' ''

fdT\ fdT\
znllon zijn, de grootheden ( 1 on -—

J

stecils po.s/t/ef. liniiiors

\ 'j y O \ 'J / (}

de snieltwarinion y, on 7, knnnen nooit negatief worden.

De smeltlijn begint dus in hol ideale geval « = O, a=z{) bij de

hooiistc feiniioi'atnni- altijd te (luien, bij de laiKista temporal uur to

.stijiieih, zoodat in dit geval een nuninuim bnitcngesloten is. Dit blijkt

7' —7'
ook hioruif, dat de voorwaarde voor een minimnm is /i' > ——n

—

~
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(1. e. 1)1. 186), zooilal liij ^ï = O (li( iiooil k;iii \ (torkoincii. vw do

siueltlijii alzoo g-oleidelijk van 7'j naar 7\, zal atUaion.

Dal een maximuni bij 'normale konipoiieiiten in ijeen geval kan

voorkomen, welke waarde ook « of a' heeft, — mits «' grooter dan

(t blijft — is reeds in onze eerste mededeeling (l.c. bl. 174—175)

aangetoond.

De vergelijkingen (5) en •S>i) ge\eii lol de xctlgende discussie

aanleiding.

In het grensgeval
<i^
= O tj/., eindig) zal

d.i;

— oc.
I — , I

^^ — 'X,

het tvpe A (flg.1) zullen naderen.

O woi'den, zoodal de lieidc smeltlijnen dan lol

^ -^iL

Bij e/, = 00 znllen ( — en | -r^ ) tot O nadei'en,
( . j

tot y: (van
/,/ '/.'/

r/T\ ,. .
,

A'7'.,'

Avege den term e ), maar
,

tot een liuni'iirtnii'ilc. nl. - '
, daar

L'
' tot ü convergeert. Dit geeft het grenstvpe li (fig.1).

fdT\ fdT
Wanneer y., = O is {cj^ eindig), zullen —

V '''/,
en

il.r.

O ziin;

d:r\ (d.T\— en " ^ X. De smeltlijnen naderen dan lot het t\ne C (fig.'i).

'hu, v('//,

Is echter n.^ = x, daii wordt —
\
^ , -— ^ — oc. t(Mwijl

dT\ (dT\ fdT\"" en - beide tot O naderen. Thans nadert dus — tot
/'/ /- V ''.'/ J, - V '/'• /•' /o —fl„

een grenswaarde, daar nu o ' tot O convergeert, liieriloor ontslaat

hel grenstypc J) (tlg'.2).
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Wij /lillen «laclciijk zien, dal iiaariiiale y, ^rooier ot' kleiner is,

liel eiii(i\erl(K)|t liij T ~: f' \.r' in liet itcxal <', en liet aanvangsvor-

l(H)|) l)ij 'r^f(.v\ in liet ucxal l).\\\\\ kroiiunint^' betreft, verscliiileiid

Uan y.ijn.

Alle andere fievalleii liggen nu tnssclien de/e uitersten in, maar

liel verloop kan loeh nog zeei' verseliillend /ijn, als men op roiicK-

ritflt of coiiri'.n'ti'if let. Oui eeliter liiero\ci- Ie kiiiineii oordeelen,

iiiiieleii wij de tiri-rdr iliirei'enliaahiiiolienteii npsciirijveii.

III. Wij \(inden daai'voor in oii/e tweede niededeeling ') bij

7'= 7',, wanneer a en <(' ^ O :

,PT\ 1 /-/7"-

f 7'\ 1 nlTfd"r\ 1 i'dT\ r

(V. -^^\)

+ 47\)

('y.-47\)-2(,y,-,y,)

(V,+ 47',) -2 (<;,-,;,)

(7)

waarin volgens (2) en (ti) \'o()r de overeenkomstige

uitdrukkingen hij 7'„ \ in<leii w ij door de/ell'(k' \ erw isselingeii als bij

(zie boven);
(/.

(Z-'7'\ _ 1 /</7

(7-: - 4 '/„) -
( y }

(7...- ^ 'J\) + 2 (v, - ^,)

j

(7. +^'/'J-(;, ) ;(7.+ -l'/'J t 2(-y, - ,y.J

. ('")

waarin 1
'—

j
volgens (2) en (I5a) = e

I)at de/e uitdrukkingen aanleiding kunnen geven tot het voorkomen

\aii een //nii/jiuiit in de sineltlijn. dus zelfs hij «' = ü, Iieh ik reeds

in mijn 2'' niededeeling bewe/en (1. e. hl. öOö— 507).

Hij een 'mn-iiii f hciini d. w . /. naar tli' A-a-- toe) is steeds -

fdT \ . ,/v7' ,IT
negatief - woi-dl nl. urooler iieüatiet . Derlialvf posiln'f'.

\ d.f J ,/,,•- (/,(

I 'aareilleiicu zal dll (|Uolielil iiiujdliej' zijn hij een cniice.r lici/iii.

l*",\enzoo hij 7'= /"(.<-''j.

'

. y ,

'''^' /''/'/'

oij een (oucduf i'iitac zal wetleroni negatief zijn I wordl

1) Deze Verslagen, 31 Oct. 1903, bl. 505.
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kk'iuer poNiliot' . ilii> : muiiiln-f. Hij een fcnri'.r luiiilr zul

deze grootheid positie/ zijn. Wij iieliheii dus de \oljieiide o\ eigunj's-

vooiwaardeii.

L-oiicaaf ) „. ,, ^ ,

I \oor /'= r (.r) be-iii 2iv, -
7., i + (7, - 4 7',

)
(r

'^ -
1 J ^0

convex \

1 1- i <-^

II Voor 7'= /•(.'•)
'"""""''''^

l^inde - 2^^,-7,) ~ (y, -47'.,Hl -.^ "')<()|
convex )

i
1

,> - ^

lil \oor7'=;\..')''^"'''''* jlx-m 2(v, -7.)- ('/> +47'j(l-.-^>()l
convex ^ <C |

1\ Voor 7= /•(.'')
''""'"''''*

I

einde- 2(7. -7,)+(7,+47;)(;''-l) <0
convex

) P>

of iji anderen vorm

:

1 '/,^47\ + IH 7,^-47^>+

I' %^iT, + -^!l^—^/
!

IV 7.$-47',+

2(g.+47; )

(H)

In fig.3 (zie de plaat) zijn de \erscidllende gebieden niel hunne

hegreuzingeii, welke hierdoor ontslaan, in beeld gebracht. De lignnr

geldt voor 7'^ = '
., 7\, terwijl de waarden van (/^ en 7.^ in veel-

vouden van 7, zijn uitgedrukt.

Onderwerpen wij ile begrenziugscur\cn aan een nadere bcsclinuw ing.

II. Dl' i-iirri' I, ld.

4 7',
%...-47',)

1 + jj.
(S/)

\'olgi'ns (8) zullen alle lijnen 7'= /'i'.r) mol een m/iniiif' /in/i/i

liDfi'ii deze lijn liggen, inel een cn/iri'.r iiegin daar hrnrilin. Innners

7, moet dan resp. grooler ot' kleiner dan de door hel tweede lid

gegeven waarde zijn.

De kromme zal voor 7^ = 1», waarbij 1'.'' ^ { is, ook 7, = O

geven. De ininr(iiii/si--/chfini/ is gegeven door 7,
-=

7^ (45°). \erder

is voor ij.^^41\ blijkbaar ook 7,:r=47',, en zal voor 7.^ = x , daai-

r' dan =r X wordt, wederom 7, = 47', zijn. De curve I zal dus

\(Mir groolerc waarden van 7.J
tamelijk snel u^-i/iiijj/nt/sr/i aan de

rechte 7, ^^ 1 'l\ loopeii, en ergens voorbij 7, =: 4:'J\ een ina.viiiiian
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'/•..

verlooncn. (J/, i" liu-ï! . 1'il luaxiiiiuiii iw gegevuii door

'A 1/1 1 \ fc(.+'')-(,.-4r,,-^---j,-=o,

(laar volu-oiis (6) 6», = -'( — ——- j is. Wn IioIiIkmi dus ook:

O :

of

of (A' = 2)

— 0. ^1
&,-c '^=1 +4T, -^,

7-..

«.,

6. — e ' = 2
T

1 (8a)

llieniil kan &., I)ena(ler(l \v(ir(k'ii, dus ook 7,, cii \ iiidl incu vei'(k>r

ff.. -0.,

7, uit (8^). Daar q, — 47', = -' (1 + e '), zoo wordt :

9. = 4Ï\ + 2 I
'^^ 4T, + 2 1^ fö,

- 1 - 42\
^'

dei'halvc

of

7. = 2?, - 4r, - 2
1^

,

7, = %.
7' — T

Nu gckll lig.3 voor 7', = \',, 7;, dus wordt (8a):

(8/>)

61, — e '=3,

geveilde (9., = 3,05. Derhalve is e/., = 2 Ö//', = (U07\. Verder is

dan volgens (8i) ry, =z: 2y^ — 8 7', = 4,20 7\.

Van de curve 1 (verg. 8^) hel. ik mei 7', = ' .,7;, zoodat Ö.,= ^^,

wordt, de volgende punten bepaald.

7. = 1 'J\

2 „

3 „

= 1.6i

2,72

4,48

12,2

20.1

7i = 1.73 T, q,

2,92 „

3,63 „

4,15 „

4,10 „

Inderdaad ligt ilus het maximum even voorbij (/^^61\. (Boven

zagen wij reeds, dat voor q,^z=^l\ ook 7, =47', is).

.7 7',
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2 {q-Vl\)

1 + ^ '

Deze 011 rve sriieidt de lijnen T^f [;ti) met co)ir(taf einde {links

\an deze kronune, onidiit dan g„ kleiner is dan het tweede lid) van

die met een conrex uiteinde {rechts van de kromme, Avaar q„ grooter is).

Voor q^ =lO is ook q.^ = O, daar dan ook öj = O is {aaniKimjs-

richtintj wederom q^ = q., (45°)); voor q^ = ^'1\ is ook
<i.,
= H\ en

voor </, r= er. 7^x1 ,ƒ„ nadcreii tol 2 -^^
— 47'„ omilal e ' dan lul O

nadert. De grensrichtimi der cnrve II is dus gegeven door q.,^2q^,

of q,= '\q^ {26\b).

Zij zal I noodzakelijk snijden. Wanneer 7'^ = '
, 7', is, ligt dit

snijpiuit /S'i even links van het maximum M^. Men vindt het door

combinatie \an

'/i
= ^^

. -i
— eii q^ = 2J^-\

1+.
?./,y-

1+.
-i^/rr,

Door benadering wordt gevonden '/„ = 5,90 ï'j, q^ ^ 4,19Tj

De xer
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'/, — —
9

I) ..

n,e -=: 0.(51 ,,,=2.2i\T, ,,..=: R 7',',- - = 0.02

0,;57

O.O.J

l.Ts

10.

1

0.02
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Verder heeft men de volgende waarden voor q,_ bij opklimmende

waarden \an </,.

7. = -^.

•i ..

y'' = 2,72 <7, =r 0,16 r,

7,39

20,1

- 0,57 „

- 1/31 „

7, = 10 7V'- =148j

i:. .. IS KI

1.S4 7',

1,^'8 „

Koeds hij 7, ^ 15 7', is de grensrirlilini; '/„ ^ — 47', (hier =— 2 7',)

naiienoe"- bereikt.

IV. Wij hebben dus gcizien, dat de \iei- grenseurv en \/.ie lig. W).

di(> de '/,.7., i'uinile in versohillende \clden \erdeelen, waaierxormig

van nit den oorsprong {'y, = q„ = 0) zich in d(^ i-nimte xcrspi-eidcn.

Alle raken aanxankelijk de i'echte q-^ ^ 7.^, <le beide eersten reehts, de

heide laatsten links. Alleen I wordt door II gesneden, terwijl I\'

voor een groot deel bniten het positieve gebied valt. I en IV ver-

toonen maxima.

Beneden I en rechts \an 11 ligt het xeld ,1 der geheel conxiw

verloopende smeltlijnen.

Tnsschen I en II ligt links \an liet snij|»nnt fSj een klein gebied

_Bj, waar het niteindi' van 7'= /'(.') eoneaaf geworden is; rechts

daarvan iiet gebied />'.,, waar het hiujiii \an 7':=/'(.r) concaaf is

geworden.

Tusschen II en III (links \an N, Insschen 1 en III) ligt het veld

C\ waar T= /{.v) geheel concaaf, 7';= /'(.e') geheel convex is.

Tnsschen III en de '/j-as (beneden -S'^ tusschen III en ]\) ligt

het veld D, waar alleen het ciiu/e van 7' :=/'(.(') nog convex is.

Eindelijk ligt tnsschen [\ en de '/j-as nog een zeer kleiji gebied,

waar de smeltlijn — z()o\vel l'=f(,v) al.s 7'^/(,i'') — geheel

concaaf verloopt.

Neemt men een vaste waarde voor q, aan, bv. 7^1= 3 7',. en laat

men q^ vaiieeren van O tot oo, dan dooi-loopt men aehtereemolgiMis

de vier gebieden A. B^, ^'en D. Bij 7, =^ b\ . 10 7", zon men in plaats

van i>\ het gebied B.^ doorsnijden.

Neemt men </, konstani, b\ . :^ ^ l\- dan doorloopt men. wainieer

7, van X tot O afneemt, achlei-een\(iluens d(> xcMimi .1. />',,
<

'. Dvw A'.

Fig.4 geeft een voorsteliing \an de eerslgenoenidi' mcrgangen,

nl. bij q, = 'SJ\.

Tnsschen de met 2,4 en 2.S ncniuiimi'iiic snicblijne]: (geldende

dus voor 7, = 2,4 en 2,H 7', ) ligt de oxcrgauu van .! tot A', (gear-

ceerd). Tnsschen 3,4 en 3,S (zie weer de arccciinu' bi:t de oxcrgani!,'

van i>] tot (', Tnsschen 7 en ö (nu bij 7'== /{.r'ii die iu.ssclien ('
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cii J). \ii(n-ts zijn iu»j>' de gevallen ij^ := 1, 7, =: 2 (^i), ,j^^l':>((!)

en ,j^ — lO{D) gcteekeiul. De lijnen 2,8 en 3,4 verloüenwoonligen-

(len (Ins het type />, met eonve.x begin en eoncaaf einde bij 7' =:/(.»).

De berekeningen (volgens tle fornmles (4)) zijn — altijd voor 7\ = | 7\,

waarvoor lig.3 geldt — in ilc \olgendr laiie! geresumeerd.

-7= 3 7',

,/!= l'J\ rfi 2.47\ 2.8Ï\ 3.4Ï\ 3.87', 57', 77', 87', 107;

y-^u.üö ï'i
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begrenzingen ondergaan, wanneer T.^ niet ^ i 7",, maar bv. 0,9 7",

of 0,1 T, is.

De aanvangsriclitingen der tnirven I tot IV bbjven geheel dezelfde,

ook de eiadriclitingen, maar daartnsschen ontstaan er wijzigingen;

vooral de ligging van snijpunten en maxima wordt anders.

II. Is T, niet meer =r 0,5 7\, maar bv. =: 0,9 7\, zoodat T^ en

1\ zeer dicht bij elkaar liggen, dan \indt men \oor het maximum
.1/, uit (P^a) en (S/>):

1

#., -c. °^' = PA, : q, = 2.},-Ml\,

gevende <9, = 1,45% derhahe, daar ö^ = ~l — —

is, q.^ = 26,2 7'j. Voor q^ vindt men dan q^ = 12,4 7',.

Het maximum is ilus geheel buiten de grenzen der praktisch

voorkomende «/-waarden gekomen, zoodat de curve I binnen die

grenzen thans gestadig stijgt, (tig.5).

Het snijpunt van I met II is niet veel verschoven. Men vindt

daarvoor nn q.^= 5,85 1\ , g^ = 5,55 7 ',, zoodat de waarde van q.^

bijna onveranderd is geble\en.

Het gevolg van den \-eranderden loop der ciirxen 1 en II is, dat

het gebied B^ zoo goed als verdwenen is: liidcs van *S\ \alloii I en

II i)ijna samen; ook is het gebied B„ sterk ingekrompen.

ilaar ook C en D zijn belangrijk kleiner geworden, zoodat de

meeste ruimte thans voor A en E overblijft.

De sterke vergrooting \an het gebied £ komf daarxandaan, dat

liet snij|)iint der curve IV met de q^-as veel hooger ligt dan in fig. o,

en dal ook liet maximum \eol meer naar rechts is gekomen. Inder-

daad, voor het genoemde snijpunt vindt men:

'h±MIl = 1,8 7; , of
;'"''" - 10 -^ = 1,

i+;'/'«^'
187-,

wiiarnit -|^=: 3,577, dns 5, = 64,4 T,.

Het maximum is gegeven door (Sc) en (8(/), nl. door

6», - .-' = 0,8 ; q, = 2q, - 32,4 7\,

gevende (^, = 1,125, (his ';, = 20,3 7', , <j_^ = 8.2 7\.

HieroiKk-r volgen nog eenige gegevens, welke voor de conslruclie

van fig. 5 hebben gediend.

47
Verslagen der Afdecling Naluurk. Dl. XII. A". 1003'!.
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Curve I 9i/Xi
— 1 3 5 8 10 15 20 -25 30 40 130 100 150

ïi/jj = 1,C9 :V<9 4,<?6 7,13 8,37 10,7 11,9 12,3» 12,2» 11,0 9,39 4,74 4,07!

Cïirve II 9i/r, = 12 4 6 8 10 15 20 30 40 60 100

Vi/T'i =0,93 1,91 4,04 6,40 8,93 11,7 19,5 28,3 48.0 69,3 112^ 196

Curve III 1-iJTy = 1 2 4 (i 8 10 15 20 30 40 60 100 |

V'/t; = 1,H 2,33 4,88 7,(55 li\6 13,« 22,5 :S,1 53,2 75, 1 120 203 *

Chvkv IV <lij-i\ = 1 3 5 8 10 15 20 25 3ü 40 50 100 151

ïj/t-j =0,87 2,45 3,81 5,-:6 6,32 7,67 8,09 7,«2 7,08 4,93 2.68-2,8-3,53

b. Nemen wij lui iiou' 7'„ = 0,1 7",, zoodal de beide smelt-

temperaturen zeev ver uit elkaar liggen. Dit geval (zie fig.6) komt

meer overeen met dat, waai'bij 7', ^ 0,5 7', is; alleen is liet maxi-

mum der kromme II dichter bij 9, = 4 7',, en is het snijpunt

van II met I veel eerder naar rechts gekomen. Daardoor is het

veld 7>, aanmerkelijk grooter geworden dan bij ^-'/r^ = 0,5, welk

veld bij ^s/7', = 0,9 zoo goed als verdwenen was.

Maar van de curve IV ligt thans nagenoeg alles buiten het positieve

gebied, zoodat het optreden van dubbelconcave smeltlijnen zoo goed

als geheel buitengesloten is.

Het maximum van I wordt bepaald door

gexende 6., = 19. Daar 6.^ = — -—
, zoo wordt 7, = 4'

,^
'I\, terwijl

/ai

9i = 4,0 2\ is.

Voor het snijpunt van II met I vinden wij, daar e' zeer groot

en e ' zeer klein zal zijn:

7, = 4.0 7',
, q.^ = 1q, — ^T^ — 8,0 7', — 0.4 7', := 7,(i 7', .

De lijn 1\' snijdt de. 7, -as, wanneer

0,2 T'~
71

1-t-/''''^'

'/i

dus wanneer 0,2 e''* ' = 4 + 0,2 ,

of

1

9i

10rUr,

9 'UT,

is. Dit geeft ^~ = 0,203, derhalve 7, = 0.045r ,.

/j V
I
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Het maximum vijidt men uit

8, - i^' = - 0,8 ; q^ ^2g,- 0,0444 2\.

Hieraan voldoet 6, = 0,1025, derhalve g, = 0,0228 T,, q, = 0,0012 1\.

Venier
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Anatomie. - De lieer Bolk liiedt eene medciloeliug aan van den

Heer A. J. P. van dkn Bkokk -. ,,/> rniditonilnilselcn cii de

placenta van J'hoca vUulina."

Voor eonigen tijd werd liet Aiiiilonii.scli ijaboraldriuni der Anister-

damsehe Universiteit eene zeehond loegezonden die zieii in een ver-

gevorderd sladinm der pravidileil bevond. Daar van de pinnijiede

earniNorfU nocli vruciillilaas, noch |ihu'eiil;i meer nitvoerii^- y.ijn be-

schreven, aanvaardde ik j;aarne de opdi'acht \an den Dircetenr

\an het Laboratorinni deze organen meer naM\\kenri<^- Ie onderzoeken.

Zooals l)leek, verkeerde liet praeparaat nog in zeer goed geconser-

veerden toestand en leende zich goed voor mikroskopiscli onderzoek.

Terwijl eene meer uitvoerige nitwerking elders zal worden gepn-

bliceerd, volgen hier in "t kort de hool'dresnllaten van mijn onderzoek.

De gravide uterns \\ as U-vormig gekromd met de convexileit kraniaal-

waarts. Het orgaan, in vooraeliterwaartsclie richting een weinig afge-

plat, lag transversaal, en \tel zoo, dat de rimdiis iitei-i in de rechter

lichaamshelft zich bevond. Mei deze U-vormige knikking was eene

torsie van het orgaan gepaard gegaan, waardoor het linker ovarium,

geheel in een ovariaalzakje besloten, zich op het midden der naar

voren ziende ^lakle bevond.

Jlct liganientuni latnm was grootendeels verstreken, het liganien-

tnm rotimdnm liep als een niterst krachtige streng van de voor- resp.

achtervlakle van i\v\\ uterns, en wel van de plaats waar 't ovarium

tegen de uleruswand aanlag, schuin over de ntei'uswaud omlaag naar

de voorste bnikwand. liet ostinm nteri, door een slijmprop opge\uld,

vertoonde eene ontslniting van ± .'^ c.M. Dicht boven dit ostium,

dat als ovale opening in "t midden der dikke, conisch tocioopeiKle

en nog duidelijk aanwezige porlio vaginalis aanwezig was, kon men

de, tamelijk gespannen, vriiclitblaas voelen. Ken en ander {IrvA \vv-

nioeden dat het dier ter iiaring aan land gegaan was toen het

gevangen werd.

l)ij het o[ienen van d(Mi uterus door eene snede volgens de lengteas

\ an lH>t orgtmn, langs de eonve.xiteil uilgevoeid, bleek hel volgende.

De uleruswand is in verhonding lol hel \oliimiiieuze orgaan bijzondiM-

dun, ruim 1 in.M., wordt echter naar de vauiua toe dikker. De vaginaal-

waiid liecd't daarentegen eene vrij dikke muscul.iris (1 c..M).

Hel ehorion is overal zeer los met den uteruswaud verbomlen,

evenals de placenta. Hel blijkl dal de viuchlzak lol onmiddellijk

boven het ostinm nteri reikl. iüj het losmaken \an de placenta

blijven aan de binnenvlakle van <len, Ie <lier plaatse (likkeren ulerus-

wand biiidw 'efselsepta hangen.
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Do placenta vormt een \olkomeu gesloten gordel, die ongeveer

in 't midden van den vruchtzak gelegen is, dit is dus met betrekking

tot den nterus juist in de kromming van dit orgaan.

De nterine vlakte vertoont een kwabbigen bouw ; de verschillende

onregelmatige kwabben zijn door tamelijk wijde spleten van elkander

gescheiden, en daar bovendien de placenta betrekkelijk dun is, bezit

ze een weinig konipakten bouw.

De omtrek, gemeten aan de nterinevlakte, liedraagt 6(5 cM., de

breedte, die overal gelijk is, 32 cM De randen zijn niet afgestompt

en dik, doch dun. ^'erschillende dikke vaten komen uit de zijranden

\an de placenta te voorschijn en vertakken zich in het chorion, en

wel zoo sterk, dat geen enkel deel van het chorion zonder bloed-

vaten is. Xa klieving van het chorion en de placenta volgens de

convexiteit van den vruchtzak komt het amnion te voorschijn. Dit

ligt geheel vrij. Nergeiis was een direkte samenhang tusschen beide

vliezen aanwezig, ook niet op de placenta, daar het amnion de

foetale vlakte van de placenta niet bekleedde, doch zich aan het

])lacentaire einde van de navelstreng afboog. Als een dunwandige

zak ligt het amnion \rij dicht om de vrucht gesloten, vooral aan de

rugvlakte. Alleen achter het naar den fundus uteri gekeerde staart-

gedeelte van de vrucht volgt nog een deel van het amnion dat niet

door de vrucht wordt aangevuld, doch gevidd is met eene week

aanvoelende massa. Het amnion is gedeeltelijk vaatrijk, gedeeltelijk

vaatloos ; vooral valt een zeer vaatrijk gebied op in de onmiddellijke

nabijheid van de navelstreng. In dit gebied blijkt de amnionzak

ook iets dikker te zijn en uit twee tegen elkander verschuifbare

platen te bestaan. Hier ligt de navelblaas als een in de lengte uit-

gerekt orgaan, met 't anmion over zijne geheele lengte verbonden,

tegen dit vlies aan.

Daar het amnion niet met de foetale vlakte van de placenta xcv-

groeid is, is deze vlakte reeds te overzien na de opening \an het

chorion. Van eene eigenlijke insertie van de navelstreng aan de

placenta kan men moeilijk spreken, daar de vaten reeds een eind

voor de placenta uit elkaar gaan, zich zelfs reeds vertakken nog

voor ze de placenta bereikt hebben.

Op tamelijk grooten afstand van elkander gaan deze takken op

de placenta over. Over deze vaten verloopen slippen van het, de

placenta l)ckleedend blad van de allantoïs, zoodat zij, zoodra ze

uit de streng te voorschijn komen in dnplicaturen van dit blad

gelegen zijn. De hootdstammen \an elk der beide artt. und)ilicales

vertakken zich in eene gordehormige helft van de placenta, en

breiden zich met tamelijk groote takken verder in het chorion
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iii(. Bij klieving van het aniuion volgens de convexiteit van dezen

zal; vloeit \veinig vruchtwater af. Het blijkt dat de foetus gelegen

is met zijn siiuit naar het ostiuni uteri gekeerd ; de rug ziet naar

boven. Verder blijkt dat de overtollige ruimte achter den staart van

den foetus opgevuld is met ongeveer drie liter lanugo, dat hier en

daar ook nog op het lichaam van den foetus plakte. In de huid

zelve bevonden zich geene resten van het lanugokleed meer. De
lanugo bestond uit korte, rechte haren, allen van een zelfde paarl-

grijze kleur. Gespikkelde of zwarte haren kwamen niet voor.

De navelstreng heeft eene lengte van slechts 12 cM. zoadat het

dier bij de geboorte noodzakelijk tegelijk de placenta en de vliezen

moet mede trekken. De huid zet zich ongeveer 1 cM. op de navel-

streng voort, die in haar- geheel zijdeUngs samengedrukt is. De dikte

van de navelstreng in aanmerking genomen bestaat er slechts eene

geringe hoeveelheid verbindend weefsel. De drie umbilicaalvaten zijn

niet om elkander getordeerd. De buitenvlakte van de navelstreng is

geelachtig, glimmend en voelt hard aan.

Het mikroskopisch onderzoek bracht het volgende aan 't licht.

De navelstreng is bekleed met een meerlagig plaveisel epitheel,

dat sterk aan het epidermisepitheel herinnert. De onderste laag

cellen bestaat uit hooge min of meer cylindrische cellen, die dicht

legen elkander aan gelegen zijn, met groote ronde kernen. Naar de

oppervlakte toe worden de cellen allengs lager, de celgrenzen zijn

tusschen de direct op de basaallaag volgende lagen duidelijk. Terwijl

de cellen zich afplatten w^ordt de kern onaanzienlijker. Ten slotte

\in(lt men als buitenste laag een hoornlaag met eene lamellaire structuur

waarin hier en daar kernresten (bij kleuring met haematoxyline) zijn waar

te nemen. Deze hoornlaag is tegen de epitheellaag scherp afgegrensd.

Bij het afbuigen van het amnion van de navelstreng gaat dit meer-

lagig epitheel in een enkelvoudig epitheel over.

In de streng zelve zijn op doorsnede vijf kanalen van ongelijke

wijdte en met ongelijk dikken wand, aanwezig.

De beide artt. umbilicales en de vena umbilicalis bezitten een

zeer dikken spierwand van circulair verloopende spiervezels. De
spiercellen zijn meest lamellair gerangschikt, de 'lamellen door een

weinig bindweefsel van elkander gescheiden.

Elastische vezels zijn niet waargenomen. Naar hun lumen toe zijn

de bloedvaten met eene, peripheerwaarts niet scherp begrensde intima

bekleed.

In den wand van de bloedvaten treft men tot dicht bij de intima

op doorsnede de lumina van vasa vasorum, die tot het systeem der

straks te noemen eigenvaten van de navelstreng behooren.
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Een vierde lumen is dat van de tweede vena umbilicalis. De w^and hier-

van laat duidelijk eene intiraa onderscheiden, daaromheen een circulairen

spierrok en dan periphecr een rok van niet aaneengesloten in de

lengte verloopende spierbundels. In den wand van deze vena heb ik

geen bloedvaten geobserveerd. In 't lumen zag ik hier en daar bloed-

lichaampjes. Vervolgt men deze, gedeeltelijk geoblitereerde, vena

foetaalwaarts, dan blijkt ze zich kort voor de foetale insertie van de

navelstreng in twee takken te splitsen ; de beide takken verloopen

een eindweegs vlak naast elkander, dan splitst een dezer takken zich

weer en kan men drie takken tot in den voorsten buikwand vervolgen.

Hierin verliezen ze zich. Ook naar de placenta toe lost deze vena

zich in meerdere takjes op die steeds fijner wordend ten slotte in 't

weefsel der navelstreng zich ^'ertakken.

Het vijfde in de navelstreng aanwezige lumen ligt in de foetale

helft tusschen de beide artt. umbilicales
;
plaoentairwaarts naderen

beide artt. elkander meer en komt het vat er naast te liggen. Dit

lumen is onregelmatig van vorm, min of meer samengedrukt en

bezit eene epitheliale bekleeding van niet scherp van elkander af-

gegrensde, in meerdere lagen gerangschikte, afgeplatte cellen.

Door de geheele streng is dit lumen te vervolgen, tot diclit bij

de placenta, waar het blind eindigt. Een samenhang van dit lumen

met den dooierzak bestaat niet. Dat men hier te doen heeft met de

persisteerende allantoïsgang blijkt uit hare aanvankelijke ligging

tusschen de beide artt. umbilicales. Ook binnen den buikwand nam

ik dit kanaal waar tusschen de artt. umbilicales. Resten van een

dooiergang heb ik niet met zekerheid gevonden.

Het stroma van de navelstreng bestaat uit bindweefsel met uiterst

fijne iibrillen, die circulair verloopen. Onder de epitheliale bekleeding

maakt dit circulaire verloop plaats Aoor eene meer onregelmatige

rangschikking. Om de vaten bevindt zich geen duidelijk eigen

systeem van circulair verloopende vezels. Tusschen de beide arteriën

neemt het stroma een eenigszins ander karakter aan, 't is losser

geweven en bezit ter plaatse enkele overlangs verloopende bundels

van glad spierweefsel. Deze zijn als zoodanig te herkennen door

tinctie met polychrom. raethylenblauw (Unna) en kunnen door de

geheele streng vervolgd worden. Daarnaast is merkwaardig de

rijkdom aan eigen .bloedvaten van het stroma funiculi.

Deze vasa propria funiculi umbilicalis vindt men in de geheele

lengte van de streng, het talrijkst eciiter in de foetale helft. Zij

blijken samen te hangen met de bloedvaten van het onderhuidsch

bindweefsel van den buikwand. Zoowel arteriën als groote, met bloed

opgevulde venen zijn te herkennen. De verspreiding is eene eenigzins
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onretielnialiiïe. Vooral zijn ze opgehoopt om de umbilicaalvalen en

dringen in den wand van deze in lot zeer nal)ij de intinia. Een

samenhang tnssehen de vasa propria riiiiicnii en de vasa multilicalia

iieh ilc niet kunnen constateeren. Voor zoover mij i)ckeiid, was lot

iui toe het voorkomen van vasa ]u'opria fnnienli nog hij geen dier

geconstateerd. Het ligt voor de hand om bij dit verseliijusel te

denken aan de algemeene eigenschaj) \an het vaatslelscl Itij den

zeehond. \\aaro|i reeds dooi' Hyktl ') is gewezen. 'J'en .slotte zij er

nog (lp gewezen dal ook de onmiddellijke omgeving van hel allantoïs-

kanaal zeer rijk was aaii vasa propria, die echter ovei' "1 algemeen

van kleiner kaliber waren.

Het mikroskopisch onderzoek van hel chorioii, of jnisler van den wand

van den buiicnslen, wijdsten vrnehl/.ak leert dal deze beslaat uit twee

bladen, een huitenste en een binnenste, die door lulermate los geweven

bindweefsel met elkaar verbonden zijn; tnssehen beide bladen liggen

<le bloedvalen. Hel huitenste of iiterinc blad, het eigenlijke ciuirion,

is hekleed met een eenlagig cjlinderepitheel Ier hoogte van 20 jt.

De kernen zijn o\aal en in de basale helft \an de cel gelegen; hel

protoplasnui is iijnkorrelig. Celgrenzeii zijn duidelijk waarneembaar.

])e itinnensie liekleeding bestaat uit één laag platte cellen met sterk

afgeplatte kei'iien. De binnenste plaat is niets anders dan het buitenste

hlad \an den allantoïszak. (Op deze \erbindiug kom ik straks nog

korlelijks terug). We kunnen dus van dit vlies strictiori sensu niet

spreken als van het choi'iou, juister is de onderscheiding buitenste

vrnchtzak. De bloedvaten in de waiul \an dezen zak zijn van ongelijk

kaliber, in het midden tusschen beide bladen treft men gi'ootere

vaten aan, de arteriën met een dikken spierwand voorzien, kleinere

\alen \indt men deels in het stroma der allantoïs, in grootere

hoeveelheid echter direkt onder het chorionektoderm.

Reeds maki-oskopisch ^vas op de uterine vlakte van den buitensten

\'ruchlzak op sonnnigc plaatsen eene ophooping \'an kleine villi waar-

neembaar, duidelijk door het fluweelachtige aspect. Het mikroskopisch

onderzoek bevestigde dat men niet rmiimenlaire villi te doen had.

Het epitheel vertoonde geen verschil met het overige, doch het stroma

was veel dichter geweven en het inwendige was o.vervuld met capil-

lairen, waarvan de cejitralen een tamelijk groot lumen bezaten.

Ook het amnion, of juister de binnenste vrnciitzak hlijkl uil Iwee

bladen opgeliouwd, die over de geheele uitgestrektheid legen elkaar

aan liggen, slechts daar, waar de navelblaas ligt, wijken ze uit elkaar en

') Hyrtl. Ueber einige Eigenlfimliclikoitoii der aitciiclleii Gcfiissvcriisteliingen hei

den Seehunden.

Sitz. Ber. d. math. naturw. Classe d. Al<ad. d. Wissenscli. VVien. Bd. XI. 1854.



( 73:5
)

vatten deze tusschen zicli. Do l)iiinenste plaat is bekleed met cubisch

opithecl van 10 ,'t Iiooü', de l)uitensle plaat is identiseh gebouwd als de

binnenste plaal \"an den Ituilenston \iiiclitzak en kan niet anders wor-

den besciionwd dan als een lilad \an (k^n alianloïszak. Veriielijkl men

de vruehtblaas of vrnclitzakken van Pluica \ilnlina met die van andcr(>

oarin\"0~'en dan \ertoont Phoea een eeniiiszins at'wijkenden toestand.

Bij den hond U.v. dringt, volgens onderzoekingen van BisciioiF 'j.

Stkahl -) e. a. de allantoïszak tnsschen (diorion en amnion. Terwijl

nn de allantoïs steeds ver(kM- Inssclicn Ix'ide \liezen indrinul. deze

steeds vollediger van elkander scheidt, naderen de randen van den

allantoïs elkander hoe langer zoo meer. Doch deze randen l)iij\en

volgens de teekenins»' van Bischoff (l.c. Tafel XV fig. 8) gescheiden,

volgens waarneminiien van Stumu, ') \erbiii(k'n zij zich chmr cene

bindwecfselmassa zoodat dns bij deze verbindingsplaats ciiorion en

anniion onderling verbonden worden. Bij P/iocn vond ik noch de randen

van den allantoïszak, noch eene verbinding zooals Strahi, ze bij den

hond \vaarnam : op grojid daai'xan moei ik aannemen (hil bij 1'hoca

i\o ontwikkeling nog iets verder is gegaan en (hior het verdwijnen

van het door Strahl aangegeven tnsschenschol (nssclien de beide

randen \an den allantoïszak, de bnitenste en de binnenste \ rnciilzak

geheel geïsoleerd \an elkaar zijn geworden. De gelieele oors[)roidve-

lijke extra-embrvonale coeloondiolte is op deze wijze \'erdwenen, de

rnimte tnsschen binnensten en i)nitensten vrnchtzak is de allantoïsholte.

Ik wees er reeds op, dat de navelstreng door een z.g.n. inserlio

velamentosa met de placenta verbonden was. De vaten, (be naarik^

placenta verloopen of in omgekeerde richting, liggen in slippen (be

ze uitgetrokken hebben uit het, dé foetale zijde van de placenta

bedekkende vlies, d.w.z. het bnitenste blad van den allantoïszak, dat

zich aa,n den rand der placenta op het choriou voortzet.

Voor zoover de binnenste vrnchtzak gevascnlariseerd is, \'ertoonen

de vaten dezelfde verhoudingen als in den bnitensten vrnchtzak.

De naxelblaas ligt in den binnensten vrnchtzakwand, tusschen amnion

en allantoïsblad, met beide bladen door dunne bindweefselstreugen

verbonden. Ze is een stei'k in de lengte gerekte, smalle zak niet

geplooide wanden.

De wand bestaat uit uitermate vaatrijk liindweefsel, dar niet schei'p

afgegrensd is van het stroma van annuon en allantoïslilad. Slechts hiel-

en daar zijn restes der oorspronkelijke endotheliale bekleedinii aan

') BiscHOFF, Die Entwickelungsgescliichlo des Hundoëics.

-) Str.\hl, Untersuchungen über den Ban des I'laconla. III. Anhiv ffir .Vnatomie

und Entwickelungsgeschichte. 18!tO.

">) l.c. pg. 199.
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te trcHbii. De bloedvaten, wiuirouder met tamelijk groot liimeii, \ei*-

luojien ongeveer in de lengterichting van het orgaan. De meeste

(iezer vaten bezitten een dikken spierwand en waren met bloed

gevuld. Er bestaat samenhang tusschen deze vaten en de umbilicaalvaten.

Ten opzichte der placenta kan het volgende worden opgemerkt.

Zoonls reeds gezegd, bezit de zeehond een e placenta zonaria, die

echter in vergelijking met die van hond of kat veel losser van

samenstelling is. De uterine zijde vej-toont vele diepere en minder

diepe groeven, waardoor het orgaan in een aantal kwabben wordt

verdeeld. De diepere groeven verloopen in 't algemeen in de lengte-

richting van de placenta.

Eene eigenlijke groene randzóne, zooals die voor de placenta van

meerdere carnivoren is beschreven, bestaat bij den zeehoiid niet als

zoodanig. Toch is hier iets dergelijks waar te nemen. Bij het los-

maken der placenta van den utcrusvvand was reeds makroskopisch

te zien dat de beide zijranden van de placenta als doorzaaid waren

met kleine, tot speldeknop-groote, hoog-oranje gekleurde partikeltjes,

die bij nader onderzoek bleken te bestaan uit bilirubine. Deze kor-

reltjes kwamen in enorme hoeveelheid voor, en het mikroskopisch

onderzoek leerde dat de geheele rand o^ervuld was met deze oranje

gekleurde stukjes. Tengevolge hiervan was de smalle randzoom, in

plaats van, zooals het ovei-ige deel van de placenta, donker rood,

vuil-bruin gekleurd.

Zoover als dit bloedpigment, want de korrels mogen wel beschouwd

worden als veranderd bloed, in het placentairweefsel zich uitstrekt,

is het geheele weefsel onder 't mikroskoop gezien, licht geel gefingeerd.

Vervolgd men dezen getingeerden zoom onder het microscoop dan

neemt men waar dat aan den buitensten rand wel het amorphe pigment

in groote massa's zich vertoont, doch versch uitgestort bloed vindt

men te dier plaatse niet. Eerst op eenigen afstand van den rand

worden de pigraentklompjes kleiner, doch ziet men tevens, dat zij

liggen in uitgestort bloed, dat men nog duidelijk als zoodanig kan

herkennen, tot eindelijk aan het placentaire einde van de bruine

zone uitgestort bloed overweegt en daarin hier en daar een glinste-

i'end oranje-pigmentknopje wordt aangetrofl'en.

Men zou hieruit dus mogen besluiten, dat de bloedingen gedurende

de ontwikkeling het eerst aan de grens van de placenta optreden,

en allengs meer naar binnen. Deze bloedingen aan den rand zijn

niet de eenige die ik in de placenta aantrof.

Bij den hond zijn o. a. door Strahl in de moederkoek z. g. groene

eilanden beschreven, plaatsen, die met den groenen randzoom over-

eenkomen. Ook zulke eilanden komen bij den zeehond niet voor,
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zijn althans niakroskopiscli niet waar te nemen. Mikroskopisch echter

neemt men onder de foetale bekleeding van de placenta op vele

plaatsen gelijkmatig lichtgeel getinte plekken waar. Bij nader onder-

zoek blijkt, dat in znlke, onmiddellijk onder het foetale oppervlak

gelegen plekken bloedingen hebben plaats gehad, en dat om deze

bloedingen het placentaire weefsel gelijkmatig lichtgeel getingeerd is.

Bloedpigment in amorphen toestand heb ik in zulke plekken niet

waargenomen. De verkleuring van het weefsel zal zoo te ver-

klaren zijn, dat de bloedlichaampjes hun haemoglobine aan de

omgeving afstaan, dat door het omgevend placentair weefsel gelijk-

matig opgenomen wordt. Dit laatste is het meest beteekenisvolle van

het proces, waarom toch neemt het omgevend weefsel, dat toch niet,

zooals de bloedlichaampjes zelve, als afgestorven kan worden beschouwd,

de veranderde bloedkleurstof zoo gelijkmatig in zich op ? Dat men
hier niet met een postmortaal verschijnsel te doen heeft, blijkt ten

duidelijkste uit een onderzoek der bloedvaten aan den rand van

de placenta. Zooals reeds gezegd is deze intenser geel gekleurd

dan de vlekken onder de foetale oppervlakte, ook door de massa

pigment. Men treft nu in het randweefsel van de placenta verschil-

lende vaten aan, waarvan het lumen, behalve met bloedlichaampjes

met dit pigment is opgevuld. Deze vaten zijn moederlijke vaten. In

de vasa iimbilicalia vond ik alleen bloed, geen pigment.

Dit voorkomen van pigment in de vaten bewijst, dat men bij de

geelkleuring van het placentair weefsel met een vitaal resorbtie-proces

te doen heeft en niet met een postmortaal diffusieproces. Hiervoor

pleit nog eene andere waarneming. Ik heb n. 1. in de grens-zóne,

waar de vlokken niet zeer langgerekt zijn en het vlokkenepitheel

(chorionektoderm) nog duidelijk bestaat, in deze cellen duidelijk

pigmentpartikeltjes waargenomen,- die uit het, tegen dit epitheel aan-

liggend pigment waren opgenomen.

Vergelijkt men nu verder den bouw der placenta van Phoca met

dien van fissipede carnivoren, (den hond b. v.) dan blijkt dat in de

eerstgenoemde de spongieuze laag totaal wordt gemist, over de geheele

dikte der placenta bestaat dezelfde gelijkmatige bouw.

De foetale oppervlakte der placenta wordt bedekt door een blad

der allantoïs, bekleed met een eenlagig, plat endotheel, zooals dit

reeds is beschreven. Onder dit endotheel bevindt zich eene dunne

laag vrij vast bindweefsel, waarin de groote takken der umbilicaal-

vaten liggen.

Van uit deze bindweefsellaag dringen grove bmdweefselsepta in de

placenta in, die naar de maternale vlakte allengs geringer worden,

deze echter in den regel wel bereiken. In deze bindweefselsepta
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ligj^eii cIc vertakkingen i\ov foelale valen. Naar alle zijden gaan \aii

lic grovere sepia fijnere .seiiolfen nit. De grovere l)in(hveetweisc[tla

scheiden de diclil ineengedrongen plaeenlairinassa in kleine kwahjes.

\ an de maternale /.ijde di-iuucn ook enkele liimlweefselsepla, de

reeds geiioiMudc groeven aan de malernale zijde der ])laeenla (ip\ul-

lend, in «Ie plaeenla. deze zijn veel onaanzienlijker dan de van ile

t'oelale zijde komende. Hel compacte^ placenlairweefsel reikt tot den

utcriisw and, tiissclien den spiciTdk \aii deze en hel conijiaclc plaeen-

laiiwci'fscl ligt eene zeer smalle, los geweven bindweefscllaag. In

deze laag vindt men, tegen den spierrok aan, de doorsneden van de

zeer wijde nterinevaten en voorts op versehillende itlaalsen nterus-

klicicn. Deze kliei-en liggen als langgerekte, met korte vertakkingen

xddiv.icne, Imizeii, excnwijdig aan de opper\lakte \aii den nierns

Insschcn den spierrok en de placenta ingedrongen. Ze liezillen een

dnidelijk Inmen, hel epilheel is hoog cvlindrisch. Dit, zijn klieren,

die dus hlijkhaar wel zijn nilgegroeiil, doch waarin geen \lokken

gedrongen zijn. Op de maleiMiale vlakte van de plac(Mita gelnkl hol

l)o\'eiidien distincte klicreinden aan te treilen die evenals de zooeven

genoemde omgeliogen zijn en parallel aan den spierrok verloopen,

waarin men zeer dnidelijk eene foetale vlok ziet liggen. Deze vlokken

liggen mei hun oppervlak niet direkt tegen de hinnenvlakle \an de

kliei-hnis aan, ze zijn daarvan een weinig geretraheerd. Hel Avas me
niet mogelijk op deze vlokken eene dnidelijke epitheliale hekleeding

waar te nemen.

Nog in een tweeden \'oi'm doen zich eid^ele der nieriisklieren

voor. De kliercellen hiei'van zijn stei'k in omvang toegenomen,

gezwollen, (inilen hier en daar in het Inmen uit. Het protoj)lasma

dezer cellen bezit eene duidelijk reticulaire structuur, de celkernen

staan in hel basale gedeelte der cellen. In hel Inmen van znike klieren

^•indt men losliggende of tot w einigen aaneengevoegde, zoowel kei-n-

houdende als groote kernlooze cellen, bovendien zijn hier en daar

ojiliDopiniien van doidcer getingeerde fijne partikeltjes waarneonbaar.

De ciMiipacle massa der ])lacenta geeft bij sterke vergrooting een groot

aantal, dichl npeengehoopte bloedx'ateidumina te zien, elk door (hmi

diudelijken endotheelwand omgeven, 'i'usschen tieze vertakkingen der

moederlijke \aten verloopen, door een weinig biiuhveefsel begeleid, de

vertakkingen der foetale. Als tusschenlaag tusschen beide genoemde

systemen van bloedvaten bestaat in het grootste deel der placenta

ééiic enkele laag kernen, welke gelegen is in eene protctplasmamassa,

zondei' dal daarin celgrenzen konden worden aangetoond. Deze

keridaag is m. i. op te vatten als behoorend tot een syncytiuni. Op
enkele plaatsen nam ik twee, soms zelfs meerdere kernrijeii waar
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tusscbeu de vertakkingen \an nioeilerlijke en foetale vaten, zonder

niet zekerheid te kunnen verklaren welk deel hiervan als syncytiaal

van karakter moest worden aangemerkt.

In de snballantoïdeale bloedingen en in de omgeving daarvan zijn

de celkernen, die de endotheelwand der moederlijke vaten en de in

de bloedmassa hangende foetale vlokken bekleeden veel donkerder

gefingeerd dan in het o\erige deel der placenta. Als bekleeding

dezer foetale vlokken trof ik dikwijls eene dubbele laag kernen,

namelijk als direkte bekleeding der \lok eene laag afgeplatte, dicht

aaneensluitende kernen en daarondieen eene laag ronde en groote

kernen. Tegen de laatstgenoemde kernenrij ligt het uitgestorte bloed,

ïusschen de kernen der binnenste rij zijn celgrenzen souis waar-

neembaar (ehorionektodei'm)

.

Ten slotte nog een paar opmerkingen over de \ lokken in den

randzoom.

De, aan den rand der placenta voorkomende xorauderde bloed-

massa, die zich in hoofdzaak in den \'orm van amorphe, oranje

gekleunle massa's voordoet, ligt grootendeels tnsschen twee zeer lange

vlokken, die in schuine richting van de foetale oppervlakte der placenta

naar den uteruswand verloopen. Van deze vlokken en van het gedeelte

chorion, dat zich tnsschen de bases van deze beide bevindt, dringen

een aantal kortere en vertakte vlokken in de aangeduide massa.

Deze vlokken zijn aan hun einde in den regel ietwat aangezwollen

en afgerond. Ze zijn allen gekenmerkt door eene zeer rijke vascnlarisatie.

Het chorion tnsschen de bases der beide zooeven genoemde vlok keu

is bekleed met eene laag zeer donker gekleurde kernen, zeer diclit

tegen elkander aanliggend. liet bleef twijfelachiiu of men lilvi- uici

een svncv tium te doen had.

Zulk eene bckleeding bezitten ook de in de genoemde massa

uitstekende secundaire vlokken. Soms wai'en daarbij twee kernrijen

op de oppervlakte waarneend)aar, wanrliij hot mij loeschoeu dat

de uaar de \l(ik gekeerde kei'iiem'ij niet zoo ilonker \aii linclic was
als de l)uiten>ie naar de bloedmassa gekeerde. Aan hei ciudc der

vlokken zijn de kernen dichter opeengehoopl cu udrijkiM-.

Zoowel in liet protoplasma der evengenoenide, het climiuu licklcc-

deude laag, als in dal 't welk de vlokken bekleedt, neemt men
ophoopingen van oranje gekleurde deeltjes waar. Zoowel dus door

de bekleediug der aangeduide cliorionoppervlakte als door de be-

kleeding tU'v vlokken gescliicdl rcsoriiiir van parlikcN uil de, in

den randzoom der placenta aanwezige massa.

Een enkele maal vond ik een gekleurd deeltje in het stronia

eener vlok of in ile daarin verloopeude capillaireu.
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Wiskunde. — De Heer Jax de Vries biedt een inededeelinfï aan

:

„ücer steJseh van keyelsneden, die bij involuties op rationale

krommen behooren."

1. Wij onderstellen, dat de [lunlen eener rationale vlakke kromme

C" gerangschikt zijn in de groepen van een involiitie I\s'^5, en

leggen door elk vijftal tot een zelfde groep behoorende punten een

kegelsnede C*. Het daardoor gevormde stelsel [C] heeft blijkbaar

geen dubbelrechten, zoodat ri = is. Tusschen de kenmerkende

getallen ;.«, r, d bestaan derhalve de betrekkingen 2 v ^ [x -\- (f en

2 (1 = r, zoodat men heeft i- = 2 ;t en ö =z 3 ;*.

Het aantal lijnenparen kan op de volgende wijs bepaald worden.

Laten P,P',P" drie punten van een zelfde groep der P zijn; aan

P voegen we toe elk der punten ^S, welke de rechte P'P" op C"

insnijdt; daar bij P ^{s—!)(*—2) paren P',P" behooren, is in de

verwant.schap (P, S) elk punt P toegevoegd aan (.v— l),. (n—2)

punten S. De stralenbundel, die S tot top heeft, bepaalt op C" een

/"—'
, welke met /' {n—2){s—1) paren P',P" gemeen heeft; dus komen

met elk punt S overeen {n—2){s— l)(.s"^— 2) punten P. Wanneer nu

twee aan elkaar toegevoegde punten P, S samenvallen, liggen drie

punten P, P', P" in een zelfde rechte, en is elk dier punten te be-

schouwen als een coïncidentie der verwantschap {P,S)- Het aantal

dezer collineaire drietallen is dus {n—2){s—1),. De drager van zulk

een drietal vormt met de verbindingslijn \m\ twee lot dezelfde groej)

behoorende punten een lijnenpaar van [C"']; bijgevolg is

tf= (n-2)(.5-l),(»-3), = 6 (n- 2)(. -1),.

Hieruit volgt dan ft = 2 (n

—

2){s—1), en j> — 4 (n—2)(a-—1),.

2. Op elke kegelsnede van het stelsel [C^] liggen vijf punten /*

en nog {2n—5) punten X. Elk punt van C" kan als een punt Pen
als oen punt .V bescliouwd worden. Van de ft kegcisnoden door dat

punt zijn or (,«—1)^, die P veri)inden met vier tot dezelfde groep

behoorende punten P'; de overige {2n—5)(.s—1)^ bevatten behalve A'

een vijftal [)unten der P en nog (2?«—6) punten ^V', die wij aan .V

zullen toevoegen. De punten A',A" vormen blijkbaar een symmetrische

verwantschap met het kenmerkende getal (2?i—6)(2n—5)(.s—l),. Elke

coïncidentie van (A', A') levert een kegelsnede van
[
C''\ die C" aanraakt.

Behalve deze 2(2/<

—

&){2v.— 5)(.v— 1)., kegelsneden is er een groep

van rakende kegelsneden, die elk een coïncidentie der /« met drie

tot dezelfde groep van I' behoorende punten verbinden; hun aantal

bednuigt 2{h—1){s—2\ = 8(s— 1),,.

Maar er is nog een derde groep ^an rakende kegelsneden. Wan-



{ 741 )

neer een punt P zich yereenigt inet een der punten A^, dan ^•ervangt

de kegelsnede, die C" in P^X raakt, twee exemplaren; in dat punt

raakt C" dus tevens de omhullende van [C^] aan. Nu behooren bij

elk punt P (2n—5)(5—1)^ punten X, terwijl elke punt X aan

5(2?i

—

b){s—1)^ punten P is toegevoegd. Derhalve bevat de derde

groep 6(2?2—5)(,y—1), kegelsneden.

Brengt men deze dubbel in rekening, dan komt men tot

[2(2«-6)(2h-5) + 8 + 12 (2h— 5)](s— 1)^ of 4(w-2)(2«— !)(..— 1).,

kegelsneden die C" aanraken. Dit aantal kan gemakkelijk gecoji-

ti'oleerd woi'den : immers een kromme C", van de klasse k, wordt

door {k [i + n v) krommen van een stelsel {n, v) aangeraakt. Vervangt

men hier k door 2(«—1) en f», r door de boven gevonden aantallen,

dan komt het getal 4(?z—2)(2?i— l)(.s—1)., weer te voorschijn.

3. Beschouwen we nog de verwantschap tnsschen een punt X
en een punt P„ behoorende tot de groep van ƒ', waarvan vijf punten

met X op een C liggen. Elk punt X is dan toegevoegd aan

(2n— 5)(.5,'—1)^ . (.:?— 5) punten P„ ; omgekeerd komen met P„ overeen

[s—1)5 . (2n—5) punten X. Vallen twee aan elkaar toegevoegde

punten samen, dan heeft men blijkbaar een kegelsnede, die zes tot

een zelfde groep van P behoorende punten draagt. Daar elk dier

zes punten als een punt X kan beschouwd worden, is het aantal

dier kegelsneden gelijk aan het zesde deel van het aantal coïncidenties

der verwantschap {P„, X), dus gelijk aan (2h—b){s—1)^.

4. Bevat elke groep eener ƒ*' minder dan 5 punten, dan is er

geen aangewezen stelsel [C'^J. In dat geval kan men (5

—

s) wille-

keurige punten A^, k = 1 tot (5

—

s), aannemen en deze met de

s punten \&ï\ een groep der /* door een C'^ verbinden. Om voor

het aldus bepaalde stelsel [C^] liet kenmerkende getal ft te vinden,

beschouwen wij de kegelsneden, die door de punloii J/. ou lH)vendicu

door hel willekeurig aangenomen puni ,1„ gaan. Zij snijden C"

in de groepen van een involutie ls~\ , van den graad '2a en den

rang (s—1). Nu hebben twee involuties //.-, en ƒ/,„, volgens een stel-

ling van Le Paige ^), (n,

—

k^)k„{n.„—k^)i-^ groepen van (/l-j + X',) |)uu1en

2)1 s

gemeen. Dit toepassende op de involuties /,,_i en l\^ vinden we, tiat

door A„ {In—s t-1) kegelsneden gaan, die elk een groep der P be-

vatten. Dus is II = {2n—.s'+ l), v = 2 (2?^—s+1) en d =r 3 (2/?—* fl).

1) Sui' le nombre des gronpes communs ;ï des involutions supérieures, marquées

sur un nième support (Buil. de l'jVtad. Royale de Belgique, 3e série, f. XI, p. Hl).
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5. A'oor .y ^ 2 lieeft nicii (lri(^ A^asfe piiiilcii ^l,, A„, .1, uoinlii^'.

De lijiioiiprtreii van [(''] voniieii mi twee groejKMi. Een figuur der

eerste gn)0|) bestaat uit een rechte A/c Ai en de reelite, die ^1„, verbindt

met het punt, ihit niet een der ?; snijpunten van C" en ^i J/ een paar

der /' Miriiit. In een tit;uur tlri tweede groej) (b'aagl de rechte, die een

punt A,n bevat, eeu paar der 7 ''. Het aantal op stralen door j4„! gelegen

paren bedraagt (h — J). Men vindt dus (f
=

'^n ~\- 'S {ii — l)=r3(2?z— 1),

in overecnstcniniiug niet de bdvcn verkregen algeineene uiticouisl.

Voor .V =r 3 lioef'l men twee vaste [)unten vlj, A., aan te iieiiien.

De iijnenparen vormen drie groepen. Ten eerste zijn er {n — .'ij col-

lineaire drietallen (zie § 1), waarvan de dragers door A^ ^\., lol eeu

lijnenjiaar worden aangevuld; ten tweede bepaalt elk snijpuni \aii

Jj.L niei ('" een groep ilor /'', waarvan de overige twee punten

de tweede rcelile dvv ontaarde (" leveren ; ten derde is elk der

punten A^, A., collineair niet 2 (» — 1) paren der /•\ Men heeft

dus (f= » — 2 + » -)- 4 (v/. — 1) = 6 (n — IV

^ oor .s- =1 4 heeft men slechts een vast puiil .1, noodig. Kr /.iju

3 (» — 2) collineaire drietallen en 3 (;?, — J) Iijnenparen, waar elke

der rechten twee punten van een groep (\ev r draagt ; dus is dan

(fczr 3 (;< — 2) + 3 (« — i) = 3 (2// ^ 3).

6. De verwantschap (A', .V') heeft xoor .s- <[ 5 het kenmerkende

getal (2», — s){2ii — .> — J ) ; in de \er\vantschap (/'', A') is elk punt
7-* aan (2//

—

s) punten A', elk punt A' aan .v (2?i— .v) punten /•'toege-

voegd. Daar /'" 2(.v— 1) coïncidenties bezil, wordt het aantal kegelsuedeu

van \_('''\ die (''* aanraken, nn voorgesteld door 2(2;i — .y)(2//,— s— J ;-|-

2 (2//, ~s) (.v-f 1) + 2 (.V— 1)= 2(2// — 1)( 2//— .v+ 1 ), wat ovcreeusleml

met de waarde die het getal {kn -\^ in-) hier bezil.

De verwan tscha]) (
A', A') is voor eeu /

' \ au den graad 1 2// — 2)( 2//— 3);

zij heeft met P [2n — 2) (2// — 3) |)aren gemeen.

Het stelsel [C"] bevat dus (// — 1) [2)i. — 3) kegelsnctlcn, die elk

twee paren der cpiadratische involutie dragen.

Wiskunde. - De Heer .I\n dk \'kii;s biedt eene mededeeling aan

oNcr: „Fundamentdic inrulntii's (ij> riitïoinilf IriHniniirii nni

(Icii vijfden (jraad"

.

1. Zijn de |)uuten vau een raliouale kromnie van den \ijtdeu

graad, I ", met zes dnbbelpiinten Ih [k =1,2, 3, 4, 5, (5), in de paren

P', 1'" van een involutie P gerangschikt, dan omiiult de rechte
/-*' /''" een directiekroinme der vierde klasse. Immers de bedoelde

iuMilulic heefl \ ier |iareu gemeen mei de cenlrale inxdhilie \aii ddi
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vijfden graad, welke door de stralen van een bundel wordt ingesneden.

Wordt een paar der I' gevormd door de punten D\ en /)"„, welke

in D^ op de beide takken der C'° liggen, dan ontaardt de directie-

kromme in een kromme der derde klasse en den slralenbundel met

middelpunt D^. Bestaat een tweede paar uit de pnnten D\ en D'.^,

dan zal de eigenlijke directiekromnic een kegelsnede zijn. Men heeft

dan blijkbaar een P, die met C' gegeven is ; we zullen haar daarom

een fundamentale involutie noemen; zij wordt ingesneden door den

bundel van kegelsneden met de basispunten /),, D.„ D^, D\.

'2. J)e drager \'an een puntenpaar der fundamentale imolutie

7^5„ ontmoet C' nog in drie inuiten T', T", T'", welke een groep

vormen van een kubische invohilie. Immers van de raaklijnen uit

een punt 7" ^ P' der C' gaat de eene naar het punt P", terAvijl

de tweeile een paar der i^.^ bevat benevens de aan T' toegevoegde

punten T', T'", zoodat T' slechts in één groep der verwantschap

(7", T") voorkomt. De directiekegelsnede (f^^ is dus tevens directie-

krouune voor de fundamentale uit lineaii'e drietallen T", 7'", T'"

samengestelde involutie P^,,.

De raaklijnen uit een punt /-" der C^ aan (f^„ zullen slechts dan

samenvallen, als P" gelegen is op de raaklijn in /-" aan C^ Hieruit

volgt dat <p^g de kromme C' in vijf punten raakt; meii ziet gemak-
kelijk in, dat deze punten de coïncidenties zijn van de verwantschap

(2, 3), waarin een pnnt P met een punt T overeenkomt. Behalve

de, dubbel te tellen, raaklijnen in deze punten hel)ben (^^ en <f^^ nog

de zes i-aaklijnen gemeen, welke door de coïncidenties \an P„ en

7^5 5 bepaald worden.

3. De kubische krommen, welke twee drietallen der P.^ met de

zes ])unten /)/, verbinden, bepalen een krommenbundel, die de groe|)en

dezer iiivululie insnijdt. Daar een paar der P^^ uit de punten 7)',,,/)
'^

beslaat, zal de kubische bnndel {C') een kromme bovatlen, welke
in 7)5 een dubbelpunt heeft; maar hieruit volgt, dat de overige

krommen elkaar in D„ dus ook in Z)„, moeten aanraken. Het

drielal der 7'\,, waarvan de drager /„ door />)„ gaat, bepaalt in den
bundel (C'°) een ontaarde kromme, bestaande uit /„ en de kegei.snede

/(,..3,c. ''"<" de puulen D/^ {/c = \ , 2,'S, 4:, b). Een tweede samenge-

48
Verslagen dor Afdoeling Natuurk. Dl. Xli. A". 1003/4.



{ 744 )

stelde krill Iicsiajil nil ilr IccucImh'*!!" /'ijsin f^n ccn slraal /(Idor

/>.. Ilii'i'iiil \i)lul, (lal lii'l iicpiidc liasispiiiil \au (/ '''nii Im'I siiij|iiiiil

van ^ en /„ liiit, U i'wijl /,„;,,, in I), ddor /, en /,,:,,,. in /''„ '1
'

/„ wordt aangeruiikl ; nalnnrlijl< liel)l»en in />. (mi I),, alle kroitinicn

van (6'') de reeliten /, en /„ hil i'aaklijn.

4. Wij bescliouwen no!i' de heide riindanirinalc inxdliitics /•',,

en /''s„
itenex'ens de door lieu i)e|»aaldc iiivolnlics /,„ en /•',„, rn

vnifien naar de betcckenis \an de genieenselia|i|ieiijke i'aaklijnen dcc

direetiekegelsneden f/>,„ en </>,,„.

/''.,„ en /''., Iieltiicn, hclialve hel piinlenpaar //„, /)"„. een paar

gemeen, dat we door /''.,„, /''
,„ en lexens door 7"..,,,, 7"',-,„ /.nllcn

aandiiidcn. Op de vei'bindingslijn ;• de/er pnnicn liggen nog de

piiiilcii 7',,,,, 7"',|„, 7'"',,,,, die we e\en goed door de teek(Mis '!""
;,„,

/',,»• /',-,« i<iniii(Mi aanwij/.eii; liijgexolg draagt ; texcns hel paar dal

/''.„ en /'',„ (Indien //„, /J"„ om) gemeen liebUtMi.

De involnties F^^ en F^^ liehlicii xicr pai-cn gemeen, waaronder

hrt paar /)'„,/)",,; de overige drie liggen o|t drie gemeenschappelijke

raaklijnen \'an <ƒ,,„ en </'..„ ; de \ierde gemeenschappelijke raakiijii is

blijkbaar de boven genoemde reelitc r.

5. T.aal S/j het snijpiiiil \aii ^ '' niet de rechte DiDi aanduiden.

l'it het vooral'gaande volgt dan, dal de rechten 'Sj 'Si- 'S^ '^21 ''"

'S4 'Sn 'i'Pf <lf^ rechten Z^, /,,, die de kegelsneden /'i.a^;, ^'i^-,,,,
in

f\, L>g aanraken, een kegelsnede bci)aien, <f'^,,,
welke ("^ vijfmaal

raakt.

Naast de 15 jiareii l'midamenlale iinnliities F/,-i . Fi-i mei'ken we
nog de 6 centrale t'nndanieiilale kiibisclu^ inxdliities op, die ingesne-

den worden door de stralenbniidels met mid(lel|>iinten /A- Voor hen

ontaardt de dire<-lieki'omnie (die \-ooi' een algemeene /'' van de 8'

klasse is) in het drie maal te lellen middelpnnt en de overige vijf

pnnten /).
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Plantkvinde. — De IIocm- ('. A. .1. A. ( h dkm ws l)ieiii eciip iiiode-

(Iccliim: aan o\er : ,,1'' x os |i o r i ii a Larie is Oii). Ei'iie noi/

onhekemlc, cp ili'ii Lorlr ( Lmii- (h'chUui) li'ccmd', en roor

(Urn hoont zi'i'V sclotili'lijlii'. tnilrfosl,iiinsc]i-l,-l<'i,n<' zn^aiisooii."

()|) den II'" .liini 1908 wenlcii door den IIimm' (. A. (t. Hkins,

o|i de iMiileii|ilaal- ..de (iroole Hiiiito" Ie Xiiiispoot, x'Civ.aiueld on

mij loei;e/.onden : eeiie pari ij iiaaMen en lai\,jes \an den ,t!,ewoiion

liork CLdii.r (li'ci'hni = Lnrii' i-nro/)'ic/i ). \\aar\an iieii(\ nielleuoii-

slaande /ij lol koi-l Ie voren nilueloo|)en dweruiolen lielioorden. \oor

iiel nieereiidcel een /,iel<eiijk \'oorkonien, en hare liclilLii-oeiie kleur

voor ceiie Held liriune \er\vissel<l hadden.

Do Nraai!; rees nalnnrlijk welke ocnv.aak dil \ erselnjiiM'! kunile

lioltben loweeg'gehraeht. en ot' hier ook een fuimns in hel spel /.oude

kunnen ,f>'e\veest zijn.

Ken omlerzoek dienaangaande loerde mij reeds (spoo lig, dat de

takken normaal — en dus ook niet door de aan den fjork zeoi-

vijandige l't'zizo ( l)iixijxc\j\)lui ) Willl.otiiiDÜ hezoeht waren geweest,

doch dal de naalden aan heide zijden, \ooi-al eehler aan den onder-

kcint, met zeer kleine zwarte stipjes bezet waren (Fig. 1 ).

Deze stipjes, zonder eenige orde verspreid, nu eens meer, dan

weder minder talrijk, veelal cirkelroiid, hadden eeiie middellijn \an

ten hoogste K^O— 150
f(,

en geleken hel mecsl op Leptontronni- of

Li'jilothi/riiiiti-\lekie>i, hoewel een nader onderzoek leerde, dal zij

met deze geslachten geene eigensehap van eenige beteekenis gemeen

ha<lden. Alras hlook, dat zij stevig tegen de opperlmid aangedrukt,

niet onder deze verhorgen. gaandeweg een uilgang naar huilen

hadden gevonden, maai' dal zij, van den beginne af, aan de opper-

vlakte dor naalden hadden doorgel iraehl.

Deze uilkomsl werd niet x'erkregen door hel onderzoek \aii lood-

rechte doorsneden, want lol het maken daarvan leenden zich de zeer

kleine vlekjes niet, maar wel door <le naalden enkele nunuten in

kali-hydraat van lOpCt. te verwarmen, uil l<> wasschen, met ehloral-

hydraat doorschijnend te maken en mei een dekglaasje zacht te

drukken. Door den nukr(»koop bekeken, bleken er dan (Fig. 2) licht-

bruine, kronkelende, hiei' en daar vorkswiJN verlakte di-aden of lianden

van verschillende breedte ovei- hel blad heen Ie loopen, maar niet

zonder op verschillende plaatsen schijfjes voorttebrengen, waariut

nienvve draden in deze of gene richting werden nilgezondcn.

De dradi'u boiouden uil uclede liy|>heu en de scliijfjcs nit een

kk'incelliu pareuchyni. Door deze laalsie sterker Ie drukken en zoo

doende in kleinere stukjes Ie verdeden, kwam men tot de ervaring,

48*
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(lat zij iiiol |ila!. maai' Ixil waren, on, vasi mei de opperlmid ver-

lionden, koeiielswijs daar boxen iiilslaken.

Dergelijke stukjes gaven ook gelegenheid zich eene voorstelling te

maken aangaande den inwendigen bouw der schijfjes, hierop neer

komend, dat uit haar kleincellig weefsel bevoorrechte hyphen, dicht

tegen elkander, naar boven waren gegroeid, maar z(V», dat er van

den rand naar hel midden, regelmatig, eene aanzienlijker lioogte

bereikt werd, en dat die hyplien, door het vormen van talrijke

tusschenschotten, een geleed voorkomen ha<l(len gekregen. Nauwkeu-

riger onderzocht, bleken de veelcellige staafjes, in rij|)eren staat, in

de laagte uit hoekige (dobbelsteenvormige), in de hoogte daarentegen

uit meer afgeronde cellen te bestaan, en eindelijk uiteen te vallen,

zoodat er, op grond \an analoge gevallen, geen twijfel aan konde

bestaan, dat de losgekomen cellen met de rol der vermenigvuldiging

belast, en dus met conidiën waren gelijk te stellen.

Deze conidiën, A\aar\'an nieuwe infectiën verwacht kunnen w'orden,

zijn meest 5— 6,ti hoog en 5 it breed, hebben eene lichtbruine kleur,

en zijn volkomen glad. Verreweg de raeesten zijn onverdeeld. Slechts

zeer enkele geven een loodrecht of hellend tusschenschot te zien.

Vragen wij nu naar het nadeel, dat Laviv decidua van den hier-

boven beschreven fungus ondervindt, dan kan het antwoord w'el niet

anders luiden dan dat de huidmondjes door hem verstopt, d.i. aan

hunne bestemming onttrokken worden, de functie der bladei'cn be-

denkelijk wordt gestoord, en het bladgroen dusdanige veranderingen

ondergaat, als waardoor zijn assimileerend vermogen belennnerd en

de uitwaseming in niet geringe mate verhinderd wordt. De voor de

groene in de plaats komende bruinachtige kleur der naalden is daai-

wel een bewijs van. In eene en dezelfde spiraal \an naalden, zooals

die bij Lari.v gevonden worden, schreidt het ziekteproces van buiten

naar binjien voort, zoodat een geruimcn tijd naalden \an tweeërlei

kleur aan de rozetten worden \vaargenomen.

Daar de naalden vrij spoedig afvallen en geene myceliumdraden

herbergen, die in de lakken zouden hebben kunnen overgaan, zoo

vloeit daaruit voort dal men, om een toekomstigen achteruitgang dei-

boomen te voorkomen, de afgevallen naalden behoort te verwijderen

en te verbranden, terwijl besproeiingsmiddelen wellicht in staat zouden

kunnen zijn om aangetaste boomen voor verder verval te behoedeji.

De door den fungus bezochte boomen toch begiiuien te kwijnen

;

hun wasdom wordt onderdrukt -. hun weêrstandbiedend vermogen

vermindert, en zoo worden zij weldra eene prooi van allerhande

Demaliaceeën, die hun een vuil-zwarlachtig aanzien vcrleenen.

De vi-aag is ihans, w^elke plaats de fungus in het systeem behoort
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in te nemen, en welke naam hem behoort te worden toegedacht.

Vooreerst kan er geen twijfel aan bestaan dat hij behoort tot de

,,Fungi imperfecti", laatstelijk door Saccardo (Sjll. XIV, blz. 4) met

den titel van ,,Deuteromjceten" begiftigd, terwijl, in de tweede plaats,

noch aan de Sphaeropsideeën — in het bezit van een peritheciura —
noch aan de Melanconieeën gedacht kan worden, wier conidiën, zonder

in een perithecium te zijn opgesloten, zich binnen de planlendeelen

ontwikkelen en op een stroma of vruchtbed rusten. Veeleer behoort

onze fungus tot de 3' en laatste, tevens de grootste afdeeling der

Deuteromyceten gebracht te worden, die geen perithecinm hebben,

en wier conidiën, aan draden of hyphen voortgebracht, óf, zooals in

de meeste gevallen, onafhankelijk van elkander blijven voortleven,

óf, tot bundels vereenigd, een zoogenoemd ,,Coremium" vormen.

Om niet te wijdloopig te worden, zij hier zonder verdere omwegen

medegedeeld, dat onze fungus tot de Tuberculariaceeën met gekleurde

hyphen en rozekransvormig aaneengeschakelde conidiën behoort, en

dat eerst Cokda (Icones Fung. I, p. 9 en fig. 148) en later Saccardo

(Syll. IV, 757) den geslachtsnaam Trimmatostroma op eene soortge-

lijke zwam toepasten.

De soort, door den eersten beschreven en afgebeeld, noemde hij,

naar hare voedster: Trimmatostroma Salicia, en nu is het opvallend

dat Saccardo een door hem op Rozebottels gevonden en aamaukelijk

(Fungi Italici, pi. 40) Exosporium fructicola genoemden fungus, later

naar Trimmatostroma deed verhuizen en Tr. fructicola noemde, op

grond dat 1° het geslacht Exosporium, door Link ontworpen en toe-

gelicht door E. Tiliae (Plaat 1 fig. 8 zijner Observationes mycolo-

gicae), geene aaneengeschakelde doch naast elkander gezeten conidiën

draagt, en 2° omdat, naar zijne opvatting, de structuur van Exospo-

rium fructicola niet met die van Exosporium Tiliae, maar wel met

die men Trimmatostroma Salicis overeenkwam.

Nu hebben wij op onze plaat Trimmatostroma Salicis Corda (fig. E.)

zoowel als Trimmatostroma fructicola (fig. F.), naar de daarvan

bestaande oorspronkelijke afbeeldingen doen overnemen, om onze

overtuiging ingang te doen vinden, dat er tusschen die beiden veeleer

punten van verschil dan van overeenstemming te vinden zijn, en dat

wel in die mate, dat, naar het ons \'oorkwam, Trimmatostroma

fructicola opnieuw nioesl verhuizen, doch thans naar het geslacht

Exosporiiia, door ons voor E. Laricis ontworpen, en waarmede
Saccardo's fungus het naast overeenkomt.

De kenmerken der drie, meermalen door ons genoemde geslachten,

kunnen als volgt worden saamgevat

:

Exosporina. — Conidiën in snoeren, onverdeeld, een voor eea
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ixIViilleiid. Slroma i\ i-iicIiIIumI) niiM oIsIim-IiIs in noriiij^o male onhvilcUcld.

Exos |i(i ri 11 lil. Twee- ol' iiicci-cflliuc (•niiiilii'ii, iiiel lol simcrcii

\'ercen iji( I , Idl een diclil ütIiopI op een sli'oiiia hijcHMip'e'/.olcu.

T ! i m ma t os I 1(1111 a. Mceivellijie conidiëii, los mei elkander

samenliaiinoiid, op ecu ü'oed oiilwikkeld sinima lot eeiu' dicliU' iiiafssa

saami^edroimeii.

Van liel lieslaclil Trimiiiniosli-oiiHi, iii den /.in \aii ('ouda, zijn,

lieliah'e 7V. Sulicis, nou- sl(>clils Iwec soorleii hokend : l'r. niiirrlciiini

'l'liiiiii. .Mvcol. Tiiiv. n". TiCJ (Sacc. Svll. IV, 757), oji lakken van

Sfili.r illsfd/iir, r\\ 'J'r. il i/ii'/ifoniDi Uresad. ot Sacc, o)i \i-on\vclijkc

Uaijcs \'an Ahnis inc^iii'i. Eciic onder den naam \an 7V. iih'ii'l'iiin

(nm?) DoiiKUTV hcsclircvcn soort (l>olaiiical (iazcllc 1900, p. 40J,cn

Sacc. Svll. XVI, 1107) komi, wal de l)esclii-ij\iim' lietref't. meer mei

een Spoi'oih'xui'niiii overt'en, \\'aai'\'ooi' /.ij dan ook door S\(('.\in)o

gehouden wordl. .\lle di'ie deze rnngi kunnen liicr liiiileii xerderc

besdiouwing blijven.

Slechts deze opmerking zij geoorloofd : dat Tr'niitniitostnnini nlili't'tiin,

die, e\enals onze lifosjiDriiiti Sulicis, oji (loiiifercn-naalden \-oorkoiiit.

groolê scliade aan de plantsoenen \an Afiirs hulsdnicn lierokkcnt in

de omstreken \an (liieipli in ()ntario. Moge liel iin ook al zeer

waar.scliijnlijk zijn, <lat genoemde fniigns niel tol hel geslatdil 7'rini-

nnitiislfinmi lieliocnM. zoo lilijkt tocli nit DoilKKTï's liijsclirif't , dal hij

'de l'nniiiis!, do(ir de naalden dei- lioomen tot sniisiraat te kie/.eii. deze

zeUcn in liini i;roei zeer lieleniiiiert. <>\ci- |ie| Uedw innen \aii liet

kwaad wordt door Doiik.rtv ni<'t- medegedeeld, zoodal wij mei raad-

li'evingen nit Ontario ons vom-deel niel kunnen doen.

I'jlders dan op de ..(iroole üiinte ', werden te Niiiispeel uceiie

lijdende l.orkeii aaiiLict rollen.

K.\()Sl'()i[|\.\ Ori). n. g.

l''niiL;i exposili \el endoücni, slnnnale iiiillo \el pariiin evdinto,

conidiis in catenas stijiatas digeslis, singnlatim secedentilnis, homo-

morphis, coiitinnis. colorati--.

1'-. l.aricis ( )i I). Slromatilins ampliiui'iiis, ex|)osilis, |inncti-

lormiliiis, iiii>ris, catenas eonidionim loiiiiinscidas, in plaeenlam con-

ve.xam arcle eondeiisalas, gercniiims ; conidiis primo anunlatis. deni(pie

globlllosi^, continnis, 5 - (5 X •'"' ?'. sinii-iil.-itim seeedeiitilins, ferrngineis.
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VERKLARING VAX DE PLAAT.

Fig. A. Naald van Larix denchiK, l(i-niaal vergroot, met de zwarte stippen

van Krosporiiia Larkif> Oud.

Fig. B. Hvphen of banden, die over het blad lieenloopen en op oiidersehcidene

plaatsen tot kleincellige schijfjes zijn uitgegroeid, waaruit later de tot snoeren ver-

200
eenigde conidiën zullen oprijzen. Verarooting -—

.

Fig. C. Rijp kussen van eonidiën-snoeren, zooals zij zieh op cene loodrcehte

doorsnede zouden vertoonen. Vergrootiug

Fig. D. Gedeelte van zulk een kussen, —— - vergroot. Elke afzonderlijke snoer

doet eene bolvormige topcel zien.

Fig. E. GoRD.^'s afbeelding van Trimmatu&lroma Salicis.

Fig. F. S.\i:i:AnDo's aflieelding van Exosporium (later Trimmutoütronui) fructicola.

Den Heer C. J. Komnc; (e Biissmii, die de plaat xoor mij leekende,

betuig ik hiei-hij uiijn dank voor de mij lielooiide w L-lwilleiidiieid.

Natuurkunde. — De Heer K.xmert.ingh Oxnrs biedt aan Mededee-

ling- N". 91 nit lief Natuurkundig kxboratorinni te Leiden,

getitekl: Dr. L. H. Sikütskma. .Jhidcrzock ritv i'Ciic foiitcnhron

hij kei meten run iinhjiietisehe (/rifiiu;iu/eii run hel po/arisdtie-

f](tk in alisvrheereiale o/j/os.sii?(/eii."

I>ij een groot aantal onderzoekingen o\er de magnel isciie draaiing

van liet polaiisatiex lak is gevomien, dat ileze draaiing in de nabij-

heid \an een absorptiegeliieil zeei' gi'oole waarilen aanneeml. Ook
bij iiel door mij verriehie onderzoek over de negatieve magnetiticke

draaiing \aii i'ood bioedloogzout ') in xerdinide o]iU)ssingen werden

dergelijke groote A\'aarden gevonden. Dc/.c uil komsten /.ijn in o\'er-

eenslemming mei de nieuwe oplisclie llieoriC'ii welke \ oor de mag-

nelisehe draaiing (k' dispersiet'ormide

e / (hl

oplexei'en '\i, thiar oolc de grootlieid in dit gebied groole waarde

auinieenit.

1) Aieh. Néerl. (2) 5 p. U7 ; Versl. Ak. van \V,I. 1<(01/Ü2 p. iOO ; ton iii

Fhys. Lab. Leiden N». 62, 7ö.

2) Versl. K. Ak. van Wet. 1902/03 p. 4i>ü; Gomm. Phys. Lab. N". «2.
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Het verdient daarom in hooge mate de aandacht dat door Bates')

metingen zijn gedaan met oplossingen van cyanine, fnchsine, lakmoes

en anilineblanw, waaruit zou volgen dat deze groote draaiingen niet

bestonden, terwijl Schmauss') juist bij deze zelfde stoffen zeer groote

draaiingen heeft gemeten. Deze groote verschillen worden volgens

Bates veroorzaakt door eene foutenbron die ontslaat doordat men

bij deze metingen werkt met licht, waarvan de intensiteit met de

golflengte verandert'). Hij toont aan, dat zoowel met de halfschaduw-

raetliode, als met die waarbij op een zwarten of een helderen band

in het spectrum wordt ingesteld, groote fouten kunnen worden ge-

maakt, zoodra we komen in een gebied waarin de inlensiteitskromme

van het gel)ruikle licht een sterk verval vertoont, en dat daardoor

schijnbaar groote draaiingen kunnen worden teweeggebracht.

Daar deze foutenbron ook bij mijne metingen met rood bloedloogzont

zou kunnen optreden, kwam het mij ^•an belang voor na te gaan in

hoeverre of deze daarbij storend heeft gewerkt, en de groote draaiingen

die toen zijn gevonden, daaraan zouden moeten worden geweten.

Voor zoover de methode van den zwarten band in het spektrum

aangaat, komt de bedoelde foutenbron hierop neer, dat men, zoodra

de intensileit van het licht aan beide zijden niet gelijk is, geneigd

is hel midden van den band onjuist in te stellen, en dit te ver naar

de donkere zijde te verplaatsen. Men zal toch bij het instellen wel

steeds twee punten aan de randen van den band zoeken die gelijke

intensiteit hebben, en daar midden tusschen instellen.

Het moet worden opgemerkt dat op deze foutenbron reeds her-

haaldelijk de aandacht is gevestigd *), ofschoon, voOr zoover mij be-

kend is, een experimenteel onderzoek van de fouten die hierdoor

kunnen optreden, het eerst door Bates is uitgevoerd"). Eene theore-

tische afleiding er van zoude mogelijk zijn op de door Bates aange-

geven wijze, maar vereischt de kennis van de intensiteitskromme

van het spektrum dat, zonder de magnetische draaiing, door den

waarnemer wordt gezien. Bovendien zoude men moeten weten, welke

intensiteit aan de randen van den band door den waarnemer wordt

gebruikt om het midden van den band te bepalen, en vooral deze

grootheid zal wel voor een deel van den waarnemer afhangen.

Eene experimenteele bepaling is gemakkelijk uit\'oerbaar. Men heeft

slechts een spektrum met een verplaatsbaren zwarten band \oort te

1) Bates. Ann. d. Phys. (4) 12 p. 1091.
=) ScHMAUss. Ann. d. Phys. (4) 2 p. 280; 8 p. 842; 10 p. 853.

») Bates. Ann. de Phys. (4) 12 p. 1080.
•>) Ger.nez. Ann éc. norm. 1 p. 12 (1861).

Va.\ Schaik. Diss. Utrecht 1882 p. 30.

'') Bates 1. e. p. 1086.
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brengen, en deze te beschouwen terwijl het licht al of niet door

eene absorbeerende stof gaat. De schijnbare verplaatsing van den band

nabij de absorptiegrens moet dan onmiddellijk blijken.

Bij mijne metingen met rood bloedloogzout is gewerkt met draaiin-

gen van 11° en hooger. Er is nu genomen een kwartsplaatje van

0.4 mM. dikte, loodrecht op de optische as, waarmede in de nabij-

heid van de absorptiegrens van de oplossing eene dergelijke draaiing

wordt verkregen. Dit plaatje is tusschen twee nicols tussehen den

collimator en de proefbuizen geplaatst, die overigens geheel waren

opgesteld zooals ze voor het meten van de draaiing in rood bloed-

loogzout gebruikt zijn. Er zijn nu een aantal instellingen gedaan

dooi' draaiing van een der nicols, en wel eene reeks terwijl de

proefbnis met eene Vs %-oplossing van rood bloedloogzout was ge-

vuld, en eene tweede met water in plaats van de zoutoplossing.

De calibratie van het spektrum geschiedde evenals vroeger met een

kwikbooglamp. De volgende getallen zijn zoo \'erkregen, als gemid-

delden van telkens twee instellingen

:
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Natuurkunde. — Do lli-or \w dkk W au.s liicdl con iiHMl(>(lceliii,n'

aan \aii tloii IIcit II. Iv J. (i. Dr ISois, over: ,.I/i/s/,'i'('/isc/ii'

orii'ntntic-vcrsclüjuscli II.'

\ 1. Bij een vroeger oiidei/oek over allerlei oriëntatie-verseliijii-

seleii, die zich bij een z\\"ei'iu \aii ojiderliiig gelijke en ouat'liaiikeiijke

tollen voordoen '), kwam ik lot de \olgende slotsom -. „Mocht het

energie-bedrag niet \oor alle lollen hetzelfde, maar h.x. \olgens de

wet van Maxwkll verdeeld zijn, dan kan door graphische i)eiiadering

worden aangetoond dat zulks — ook voor het adiabatische geval —
tot het wezen der zaak niets atVloel. Ten slotte blijkt dat eene

iIi'//)oI<i/r oriënteerende werking een mechanisch even mogelijk en

waarschijjilijk verschijnsel is als de vroeger uitsluitend mogelijk

geachte pnrapohire."

Bij dat onderzoek werd afgezien van eene discussie der bewegijigs-

stabiliteil, daar de toepassing der hiervoor bestaande criteria meestal

zeer omslachtig woi'dt. Die leemte werd nu vooi' een bijzonder geval

aangevuld, waaruit o. a. de mogelijkheid eener derde groep van

oriëntatie-verschijuselen lileek, die men In/sti'rctiscln kan noemen.

Deze mededeeliiig bevat een overzicht der verkregen nilkomsten.

Ondersteld wordt een zwerm van zeer vele, elk langs een hoofd-

traagheidsas equatoriaal gepolariseerde tollen, waarvan de stabiele

\eld\'rije draaingsassen allen dezelfde richting hebben. Deze slaan

onder den invloed \an een eveneens daai-niede gelijkgericht iiiiifdrm

veld, waarvan de intensileil geachl wordl xoldoende lan'^/.aaiii In —

schen de grenzen ± cc te \ariëei-eji.

^ '1. ^ oor één enkelen lol werden \roeger eidvclc kmmnien

ni = /iijtcf. {^J graphisch voorgesteld lloc. cil. § IS cii bo\cnslc hdli

lier plaal). Wij be|)alen ons hier lol hel parapolaire en U'vcus iso-

kinelisclie ge\al, voorgesicid dddr de gesli|ipelde ,>',> krommen vnor

|iosili('\c waarden \an ilen U'aa,i:iieids-c(H'llicieut !. Zij gelden zouwcl

voor een toenemend als voor een afnemend \ eld en zijn dns (un-

keerbare krommen ; zij bereiken linn eind|innt .1/, levens niaximnm

1) Versl. Al\l. Xul. 10 l'.Mtl,':i. ji.p. ilÖ, öüi, — Notatie:

E„, Tollings-energii'. . i", Vcklintoiisiteil.

Kx, Ky, Kz, flooWtrartglifitls-iiioiiiciilt'ii. A\, l^olarisalio-müiiu'nt.

A' A , Traaglic'iiis-veisi'liil.
|

% = A\ £/E„, Ai'a:iinioiit.

Y, hilcgraalonlinaat.
j

I*. Traaglieiils-coefliciont.

x = E„'2Eir, Aliscis. ">, Oriëntaliecosimis.

y, Dilïereiitiaalürdiiiaat.
;

I, >-, Hulp-coördinaten.
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waarde ^i=-|-l> over 't algeineoii reeds voor een eindige waarde

der al)scis ii„, t. w. voor

2 f

Daarbij wordt ondersteld dat de beweging niet reeds te ^•oren

labiel werd. Keenit i\ nog verder toe, dan zal de alsdan constant

blijvende oriëntatie blijkbaar tloor de rechte ^ ^ -f 1 worden voor-

gesteld (verg. diagram A op bijgaande plaat).

Neemt a„ ten slotte weer af, dan blijft liet afbeeldende punt toch

oj) die rechte, zelfs nadat het tot het [tunl M is teruggekeerd, waar

de rechte aanvankelijk bereikt werd. Deze zal eerst worden verlaten

wanneer de daarmede ovei'eenkomende beweging — t. w. de regel-

matige tolling om de as van polarisatie — labiel mocht worden.

Laat nu de hoofdtraagheids-niomenten voldoen aan de xoorwaarde

Dan is zoowel de veldvrije tolling om de Z-as alsook die, welke

ten slotte in het veld om de polarisatie-as A" plaats grijpt, stabiel
;

zelfs zonder toedoen van den stabiliseerenden' invloed van het —
met de polarisatie gelijkgerichte — veld, zoodat dit mag afnemen en

nul worden. Zoodra echter het veld van richting verwisselt, komt

het tollen in dit ,,tegenveld" overeen met dat van den gewonen

„rechtopstaanden" speeltol, waarvoor de labiliteitsvoorwaarden vol-

doende bekend zijn, althans in geval van symmetrie ').

§ 3. Men stelle derhalve in de eerste plaats Ky=Kz— A'^,

waarbij A'^ een zeer klein positief „traagheids-verschil" voorstelt.

Neemt nu de numerieke intensiteit |ö| van het tegenveld toe, dan kan

men aantoonen dat de beweging stabiel is zoolang i'io|<^ Aa'/2 A'^^,

maar labiel wordt zoodra |iT(,|^ Aa'/ 2 A;/. De abscis

K\' 1

beantwoordt dus aan het ,,labiliteitspunt" L. Zoodra dit bereikt is,

zal de tol
,
.omslaan" totdat de richting dei' polarisatie weer met die

van het veld overeenkomt en het afbeeldende |tunt zich dus op de

rechte ïn = — 1 bevindt.

Uit een en ander volgt dat onder de gegeven omstandigheden het

beloop van het kringproces van oriëntatie, voor een gedeelte althans,

niet door een enkelvoudige kromme maar door eene niet omkeerbare

lus zal worden voorgesteld. Die lus wordt in den zin der pijltjes

doorloopen, en is bij de onderstelde isokinetische onveranderlijkheid

') Verg. o. a. Feux Klein, American Matli. Buil. 25 p. 129, 1897.
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dei" toUings-energie een gesloten kromme. Haar inhoud is gelijk aan

de vei houding van den door 'het veld gedurende één kringproces

verrichten arbeid tot de kinetische energie ; die arbeid wordt geacht

dissipatief te worden omgezet, zoodat laatstgenoemde constant blijft.

Men kan hier dus gevoegelijk van eene hysteretisehe oriëntatie spreken.

Stelt men in de tweede plaats eens A'v = A'i' -4- A'^ , dan heeft

men met willekeurige benadering traagheids-syrametrie om de Z-a.s.

In dit geval is de veldvrije tolling om de polarisatie-as X reeds ten

naastenbij labiel, zoodat het labiliteitspunt L, van links naar rechts

schuivende, te dichter bij de ordinatenas zoude komen te liggen naar-

mate men aau A^-^ eene kleinere waarde toekende. Uit een en ander

blijkt dat het liibiliteitspunt bepaald wordt door de drie hoofdtraag-

heids-momenten, zoodat men kan schrijven

\\ =funct{Kx,KY,Kz), rs. — ^funct{Kx.Ky,Kz). . (1)

\ 4. Bij de toepassing dezer \oor een enkelen tol \erkregen uit-

komsten op den geheelen hierboven omschreven zwerm moge nu

b.\-. ^veer van de wet van Maxwell voor den omslag der energiën

over den zwerm worden uitgegaan; men heeft dan

2

y — T/^
^"^' ^^•'' ' (2)

daarbij is x-^E^jIEw gesteld, d.w.z. de helft der verhouding van

de feitelijke toUings-energie A'„ tot hare het vaakst voorkomende waarde

E\\-\ xjflc is evenredig met het aantal tollen waar\"an de energie

tusschen 1E\yx en '2E\v[,x-\-(h^ ligt. Deze verdeelingsfunctie wordt

voorgesteld door de kromme O M' N', die voor ,/ = 0,5000 een

maximvun bereikt en ten slotte de abscissenas lot asymptoot heeft.

Men kan nu aantoonen dat de oriëntatie van den zwcrui bij be-

hoorlijke keuze der coördinaten-schalen wordt voorgesteld door eene

lus O' \V' V'OWV. En wel op zoodanige wijze dat een harer takken

b.v. O' W' — rechts van de lus op vijfmaal grootere abscissenschaal

geteekend — de integraalkrcnnme is \an (2), zoodat

2 /
M-'0=-7- \e-'- V-^' ('' (-5)

Ter bepaling hiervan stelle men .r = ^% dan woi'dt

(4)
''^"'^=li/"'^'''^=

<^

d.w.z. de integraal van de bekende functie
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ter \ t'iucliJUiiiü' \'0()r^('st(']i| (liMir de l^rdiiiiiic (>' M\'.

Ddur (4) Itij gedeelten ic iiilej^recreu verkrijj;! men

V/.r

(•^)

De {)iilii'|iaalil(' iiili'^raal liici'iii ximll iiicn in dr lickcndc lalH'lIcn.

\'(Mir )'(,ri \ indi men li.v. de liij/.dndcrc waarden )'(x )=^l; en mkit

!,/(;= 1,0875 = 1 1,1 «2(5 \v(M(lt )'( I . IS-2(;)=(),5()()(), /ooals ook nil hc^

heloop (lei- kromme (>W Idijkl. Hare ,iira|)inselie dillerenlialic

leverl nalnnrlijk weer de oorspronkelijke^ krennme O'.M'X' n\\.

Wiinneer d(>rlial\e eeiie Nojlcdiuc Im> mei licl/elfde alu'emeeiie l)('loo|i,

niiiixr van eeni.u'szinp verstdiiilcndcn \ orm gelieven ware, en alle

o\'ei'i,ü;c onderslellini;en Juisl waren, dan zonde men dooi' liraplnselic

dilierentiatie \an <le lielfl (\ri- Ins de liiJlKdioorendc x'ei'deelinusf'nnclic

knmii'n alleiden. De/.e zonde zich dan in Injzondcriiedcn min o!'

nuH'r \an de exponenlÜMd-irralioneele fimelie (2) knnnen onderselieiden,

maar loeh o\ er 'l alj^emeen een .nelijksoorlii;' heloop moeten veiio(nien.

I.w. eene locneniinu- \an nnl tot een ma.\imnm\\ aarde, ^evoj^'d dooi'

eene \ernunderin,u- met asvmploliselic nicnailerinti- tot de .r-as.

§ 5. Beselionwt men nn ni(>t meer een volledig kringproees

waarbij het \el(l tusschen ± y: \ai'ieei-|, maar een onvolledig |)n)ces

tustüdien de gi-euzeii ±>Vc: ihans znllcn de lollen met aanmerkelijke

energie — die \\aar\'oor '5/. ^A(>- is—- op de \roeger lielianddde om-

keei'bare wijzo voor oriëntatie vatbaar zijn, maar voor liet irrevcr-

.sibele kringproees niet in aanmerking komen. Dit wordt dus door

pen lnsj(^ binnen een l)eperkter oi-dinatengebicd, b. \-. o' /r' r' a m r

Noorgesteld. waarxan de takken trouwens identiek zijn mi'l de aan-

vankelijke stukken van de tukken der volledige Ins.

De bij het isokinetisehe kringjiroees door liet xeld xerriehie, dissi-

patief omgezette arbeid is evenredig met den inliond der Ins

r,l } = ,« r— (V,l.,; (6)j:,m- =,,--ƒ

In diagram /> is deze integraal — door graphisclie integratie \er-

kregen — als fiinetie \iu\ )' voorgesteld.

Voor zoox'eri'e zich in den z\\erm lollen be\imleii, die om de een

of andere reden enkel aan omkcci-baic ori('nlalic oiiderhexig zijn, zal

men de hieraan beantwoordende kixmime bij de Ins moeten siijier-
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poneeren. Volgens de lieilen licluiiikelijke terminologie zal men m. a. w.

de lussen moeten oniler\vei-i)en aan eenc met de ordinaten-jis even-

wijdige schering van nit de abscissenas tot aan die reversiliele

kronnne; allerlei vervormingen knnnen daardoor ontstaan.

Zijn er tollen, die zich op den dnnr ot'bij tnsschenpoozen zoo «lii'hl

bij elkander lievinden, dat hninie onderlinge oriëntatie I. o. van de door

het veld veroorzaakte niet meer te verwaarloozen is — zooals aan-

vankelijk wèl ondersteld werd — dan zal zulks ex'cnecns cene min

nl' meer ingrijpende vormverandering der lussen ten gevolge hei)ben,

\vaar\an het bedrag echter n"iT)eilijk is na Ie gaan.

§ 6. Het is nu de vraag, in hoeverre deze beantwoording van

een op eenigszins kunstmatige wijze vereenx'oudigd statistisch \raag-

stuk kan bijdragen tot eenig verder iir/.ichl in dcii aard d(M- terro-

magnetisch-lnsteretische \ei-schijnselen 'r

In de plaats der vroegere opvattingen daaromtrent stehk^ Ewixo

zijne bekende theorie en lichtte die toe met beiiulp van vermiftige,

doch sleciits tweecümensioneek' niodeUen. waarbij aan elk magneetje

feitelijk één \-rij heidsgraad toekwam. Daarbij wei-d tereclit groote

nailruk gelegd op hetgeen men (k' .,intermagneculaire oriëntatie"

kan noemen ; stilzwijgend moest ook hier zekere in\loed \an een

dissipatiet' agens worden ontk'rsleld.

Sedert deze tiieorie hel licht zag (1890). werd iiel miderzoek \an

terromagnelische stollen aanmerkelijk uitgebreid: men beschikt nu op

veel ruimere schaal o\'er gegevejis. (). a. bleek dat zwak terromag-

netische stollen nog iiysteretische eigenschappen vertoonen, waarbij

de intensiteit \an het coërciliexe \ eld hduilerden gauss kan tellen.

Hiertoe behoort reeds wolt'ram- en moU bdeenstaal : verder verschil-

lende amalgamen, alliages en verbijidingen, waarl)ij de intermagnecn-

laire oriëntatie uiteraard slechts zeer zwak kan zijn en bij een uit-

wendig veld \au de orde 100 gauss haast niet meer in aanmerking

kan komen. \'(ioral mei hel oog ()|) dergelijke sloU'en blijkt ni. i. de

noodzakelijkiieid (uii nog andi-re oorzaken op Ic sjioreu, die jivste-

retische verschijUM'KMi ten -iexolge kuimeu lieiiiieu.

Het \all uu al dailelijk op. dal de hierboxcii afgebeelde lussen

van dezelfde soori zijn als de bekende magnetische, vooral wanneer

men deze evenwijdig -met de ordinaten-as eene schering doet ondergaan

van uit de bovenste begrenzende kronnne tot aan eene met tie abscis-

senas evenwijdige rechte. Het is voorloopig niet mogelijk hieromtrent

in nadere bijzonderheden te i reden, daar het feitelijke niagneculain»

mechanisme veel ingewikkelder zal zijn dan hel Iucm- onderstelde.
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Natuurkunde. — De Heer van dek Waals biedt eene mcdedeeling

aan van den Heer C. II. Biunkman: „De hcjxilim/ imn den

druk met een gesloten Jnrlitinanometer."

Voor de berekening van den druk idt de vohime-aanwijzingcn

van gesloten hiclitmanonieters kan men gebruik maken van de bekende

isotliernd)epalingen van Amagat'). In Tableau 5 en 10 worden \ier

luclitisothermen opgegeven voor drukken, gelegen tusschen lüO en

30Ü0 alm. Voor drukken, kleiner dan 100 atm. dient men te extra-

poleeren ; ik heb gemeend voor deze extrapolatie gebruik te kunnen

maken van de toestandsvergelijking van van dek Waai.s

(1 +«)(l_tO(l + «O a

P = 7:^1 7^

wanneer men daarin de b als een functie van het volume beschouwt.

De A-eranderlijkheid van de J) met het volume is op tweeërlei

wijzen opgevat, 1°. als een quasi-verandering tengevolge van het

gedeeltelijk samem-allen der afslandssferen, 2". als een reëele ver-

andering door samendrukking.

Aanvankelijk meende ik gebruik te moeten niaken van de forinidc

door Prof. van der Waals in de tweede onderstelling met behulp

\an de theorie der cyclische beweging afgeleid ; van Laab kreeg bij

de toetsing dezer formule (Versl. Kon. Akad. Maart 1903) aan de

waterslofisoihermen van Ahl\oat een zeer goede overeenslemmiun-tl'

met de waarneming. Bij de berekening oidstaat echter de moeilijkheid,

dat voor de juiste bepaling van de constanten />,; en J>o een vooraf-

gaande nauwkeurige kennis van de a noodig is. Daar nu vei'<ler

nog niet uitgemaakt is, welke van beide oorzaken de veranderlijkheid

van de b tengevijlge heeft, en het onwaarschijnlijk is, dat bij die

veranderlijkheid de eerstgenoemde oorzaak buiten beschouvvijig zou

moeten blijven'^), heb ik gebruik gemaakt van de formule volgens

de eerste onderstelling voor de veranderlijkheid van de h afgeleid:

Van de elf correctielermcn die voor bolvormige moleculen zullen

voorkomen '), en waarvan slechts de beide eerste berekend zijn, heb

ik mij tot drie beperkt. Door vergelijking met de waarden van p en /

1) Mémoires sur rélasticité et la dilatabilitó des fluïdes jusqu'aux tres liautcs

pressions. Ann. Gh. Phys. 6c s. 1893.

-) Zie hierover van der Waals, Versl. Kon. Akad. .Umi 1903.

„ , BüLÏZMAN.N Bi. SO))!. 1903.

3) Van Laar, Evalualiou de la deuxième concction sur la grandeur h, Arcli.

Teyler, série 11, t. VI 1899.
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door Amagat bij 15/7 C. waargenomen, zullen dus waarden van

", by, et, ^ en y bepaald moeten worden, die tusschen JOO en 3000 atm.

de beste aansluiting geven met de waarneming.

Om nu bij de toepassing van de^ methode der kleinste kwadraten

de om\'angrijke berekening van vijf normaah'ergelijkingen met twintig

coëfïïcienten te ontgaan, heb ik met behulj) van aangenomen waarden

\Ai\ «, (3 en y de \vaarschijnlijkste waarden \'an a en b,, berekend.

3
Hiei'toe stelde ik « = -, welke waarde volgens twee verschillende

o

methoden gevonden is door Boltzmann (Gastheorie II, S. 152) en

door VAX DER WAALsJr.(Yersl. Kon. Akad. 1902); verder,?= 0,0958,

welke waarde berekend is door van Laar (l.c.) en overgenomen door

Boltzmann (Versl. Kon. Akad, Maai-t 1899) ;
geheel willekeurig stelde

ik y = 0,01 en nam verder als benaderde waarden voor a en bg aan

a = 0,0028, bg = 0,0020 '). Zijn nu A a en A bg de verschillen tus-

schen de waarsciiijnlijkste en de aangenomen waarden van a en bg,

A p het verschil tusschen den waargenomen en den met behulp der

vijf aangenomen constanten berekenden druk, dan worden de beide

normaalvergelijkingen :

( Oa

)

"

(
da dbg

)

da

\èa dbgS ^ ' \dbg

Door deze te berekenen voor zeven waarnemingen tusschen 100

en 400 atm. (waar de invloed van de willekeurige waarden y, ,J en «

nog niet zeer groot is) wordt gevonden a = 2410 ; Z»,^ := 1906 ^).

In de derde kolom van (al)el ï worden de verschillen van de

waargenomen en de met deze nieuwe waarden van a en ^^ berekende

waarden van /> opgcge\en in percenten van p ; tot 1000 atm. is de

aansluitiug bevreiligend. Om nu Avaarden van «, /3 en y te vinden,

die bij hoogere dndcken een betere aansluiting geven, liel> ik met

liehulp van de pas gevonden a uit de toestandsvergelijking de b

berekend voor volumina 3209, 2060, 1643 en 1466 (waarbij behoo-

ren drukken van 400, 1000, 2000 en 3000 alm. ''). Schrij\en we nu

de correctieformule van de b in dezen vorm ;

^ A "^P

1) In Gout. I wordt uit de waarneniiugeii van Rr.c.NAVLT afgeleid a= 0,0037,
h — 0.0026. Vermenigvuldiging met 0,76 bij veiaudering van de eenheid van druk
geeft de boven vermelde waarden.

") De voor a, b en v o))gegeven waarden moeien vermenigvuldigd worden

met lO"*"'.

*) De waarden van /), door Amag.\t voor verschillende waarden van i' opgegeven,
zijn tot lOOü alm. ontleend aan zijn , methode des regards", die van 1000 lot

'M){)0 ;ilni. aan zijn , methode des contacts électriques."

4;t

Verslagen der Afdeuling Natuurk. Dl. XU. A". 1903/4.
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1 1

,i . h,,' ^ - . y b/ = 1

(liiii kimiicii iMCl l)('liiil|i \aii die \icf sloUoii waiii'den \aii A on e

uil \ icr liiieaift; \erfi,elijkiiigeii met vier onbekoiideii een />,,_ <f, ;? en y

hei-ekeiid worden, die voor it = 24JO hij \oInniina 3205), 20fiO,

l(;4.") en I4()(i \\aar(leii \an j/ geven, die zirli volkomen aansluiten

aan de w aarj^cnomcn \vaarden. Ge\tinde]i wordt A„ = 18(33, a =
0,8()1U, ,iz=i 0,1330, 7 = 0,0.51 7H; met l.elinlp van deze waarden

van <(, ,J en y worden nu, door de heide normaah ernelijkinfren toe te

passen op tien waarnemingen lusselien 100 en 1000 alm., de waarden

van '/ en A,y gezoelit, die zieli het hesl aan de waaiiieniing- aanshiiten.

De aldus gevonden waarden en de daarmee herekende afwijkingen

van I) vindt men in de vierde kolom \an tabel I ; tot 2000 atm. is

de aanslniling nu hcvredigend. Nerandering van de ,i en y alleen

Uan hij de hoogste drukken verhetei'ing gexen. L'it de correetie-

lorniule voor de A worden nu mei de pas ge\on(ien waarden van

(/, />,, en « nieuwe waarden van i>
eu y gevonden, die de aansluiting

liij 2000 en 3000 atm. heAi-edigend maken.

TABEL I.
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Deze waarden en de daarmee berekende afwijkinsen van p worden

in de vijfde l<iil(ini \an lalu'l I iiieeficdeeld. De ar\\ijkiii!nen zijn \'an

dezelfde- orde als die, welke 1'rof. Kamkiu.in(,ii Onnks verkiijfit hij

de voorstelÜJig' \;ui de waanieininjien \aii A.magat door een toeslands-

vergelijking met zes ('(mstantcn in reeksxorm fVersl. Kdii. Akad.,

Jnni 1901).

Een betromvliare exlrajioiatie \ooi' drukken Iteneden 100 atui. is

nu mogelijk gewoi'deii ; mei l)elinl|) \;ui de vijf roiislaiiten kan Imj

een lempcratnnr van 15', 7 ('. vooi- ieder \dliime de liijlielioorende

druk worden berekend.

Hexindt zich de hichlnuuiometei' in een \\alerlia<l. \\aar\an de

tem|iera(nnr door een Ihermo-regulatenr eonslanl wordl gehoiuleii

(kan zal men aan een tem[)eratiiiir \an 20" of 25° de voorkenr geven

boven 15°, 7 ('. liet is dns van belang na te gaan, of de toestands-

\-ergelijking ook bij die hoogere temperaturen met, dezelfde vijf

constanten waarilen geeft, die in \oldoende oxcrecnstemming zijn

met de waarnemingen \an Amaoaï. Het is te voorzien, dat dit slechts

binnen een be[)erkt gebied \an temperaturen mogelijk zal zijn,

immers de uit de isothermen door Amagat afgeleide grootheid r—

is niet constant, hetgeen ei op wijst, dal men dooi' de constanten

onafhankelijk \ aii de lem|)eratuur Ie slelleii, geen volkomen aan-

slniting met de waarneming zal kunnen krijgen.

Met behulp van de formule

èp_ (
1 + a) (l-^>J a

()t.„ i— //

die men uit de toestandsvergelijking atleidt, wanneer men de con-

stanten onafhankelijk van de tempeValuur slelt, heb ik voor ver-

schillemh' xdlumiua de ^^^ berekend en verüeleken met de door

Amagat geviHuk'u waarden (1. c. Tableau 26).

In de ilerde kolom van tal)el 11 \indl men lie waarden van r—
dt„

flooi' Amacjat uit zijn isothermbepalingen bij 0° en 100" afgeleid, in

de vierde kolom worden de berekende waai'den opgege\eii, en in

dp
de vijfde de ahvijkingen, uitgedrukt in jiercenteii viin ^.

Berekent men nu met behulp \an de (ormule voor ;^ uit den
dtc

49*
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TABEL II.

V
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TABEL III 1).

;j(15°.7) jo(20°)

5

10

15

20

25

33

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

•M5

120

125

130

135

140

Uö

150

5.28

10.54

15 79

21 02

26.24

31.45

3C 65

41.84

47 02

52 21

57.40

62 58

67,78

7 .97

78.18

8\39

88.63

93 88

99.15

104.44

109 76

1!5 10

120.47

125.8)

131 33

136.82

142 36

147.91

153 53

159 21

5 ?6

10 70

10.03

21 35

26 66

31.95

37 23

42 52

47.79

53 07

58.36

63 64

68 94

74 23

79.54

84,80

90 20

93,56

100.95

100.34

111.78

117 24

122.73

128.27

133 84

13' 46

i;5 12

150.80

156.55

162.38

pi^b")

5.45

10 89

10.32

21.73

27.14

32 53

c7.92

43.31

48.69

54 08

59 48

04 87

70,28

75. C9

81.13

80 57

92 03

97.52

103 03

108.56

114. -'3

Ito 73

125.36

131. Oi

136.75

142.52

148 33

154 17

160.07

166.05

0.018

0.037

0.057

0.076

0.096

O 116

O 137

0.158

0.179

0.201

0.224

O 246

0.269

O 203

0.317

0.341

0.366

0.?91

0.417

0.4i3

O 470

0.497

0.525

0.554

0.583

0.612

0.042

0.672

0.703

. 0.735

') De rekenfout, die men iti de p maakt door voor tusschenliggende volumina

lineair te interpoleeren, is kleiner dan 0,01 alm.
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toriiiiili' \nor (Ie / \iutv xcrscliillciHlc iliclil lieden iiaLii't;aaii. In lir

vierde, vijl'do on y.osde luildiii \iiidl men de waarden, waarmee de

/', at'iieeuil leiijioxolji'e \an de eori-eclielermen iiiel f. ,^ en y, nil-

Sïcdrnkt in perceiileii \aii
/>i

: in de /(wende l<nl()m \indl men de

afname \:\.n h, lenuevoliio \'aii de drie termen samen in percenten

\'an /'„. In <le aclilsle kolum is de invloed \an de afname \an A„(p|i

den (Irnk uaiicgaaii ; berekent men nil de loestandsvergelijkiiii!,' do/;,

terwijl inon !< conslanl en lielijk /-, JMmdt, dan /.al deze y/ urnotiM'

zijn dan die wolko mot lielinlp \an de afnonHMide A hei-(d<end wordt.

liet \erselnl tnsselien heide is (i|it!('U'e\en in |iereenteii \an //. lüj

een xolnnie 0.02 /.al de afname \an 1' dns reeds in een afname \an

de // te constateeren zijn.

T A LJ E L IV.

V

i
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Hij ur;i|iliisclii> voorstelliiiu- van /; / als l'iuietie van - blijUl. dal
r

de laatste waarnemijiiisreeks, iiogiiinoiid liij 100 atni. volstrekt niet

kan 1h'scIi(iu\m1 worden als een \doi'l/,etling \'an de vroegei'e i'eeks,

eindigend hij s5 alm., /.dodal i:(>lijklijdig gehrnik van beide reeksen

onmogelijk is.

In de tweede kohun \an label V staan de nitkomsteii van de

melinoen in JS(i4 (l.c. Tableau II), herleid tot 15", 7 C. en tol het

normaal\(iliinie als \(ilnmeëeidieid ; in de dei'de kolom die, welke

op de reeds beschreven w ij/.e geë.xlrajidleerd zijn nil de waarnemingen

\an 1893. In de vierde kulom zijn di- \erschillen in |iereenlen

opgegeven.

T A B E ]. V.

p (15°. 7; /) (15^7)

ISGi 1893
liP

:«)820



Scheikunde. — De Heer IjObuy de Bruyn biedl, namens den Heer

A. W. VissEK, eene inededeeling aan over: „Emymwer/cini/en

beschouwd als evenwichtsreacties in een homogeen systeem."

1. Tal van feiten zijn er, die er op wijzen, dat de i'cacties door

enzymen in 't leven geroepen omkeerbaar zijn. Cküft-Hill') kon een

geconc. oplossing van glucose met behulp ^•an maltase voor een deel

omzetten in een disaccharide en omgekeerd het disaccharide in glucose.

Hij hield het voor maltose, maar later toonde Emmerlinü ') aan, dat

het isomaltose vvas; het feit blijft echter bestaan, dat maltase een

reversibele vorming van polysacchariden in 't leven kan roepen.

Onlangs heeft Croft-Hill ') ook nog bewezen, dat uit glucose door

middel van maltase een nieuwe, gekristalliseerde biglucose, de revertose

ontstaat, terwijl hij de vorming van maltose waarschijnlijk aciit ').

Kastle en Loewenhart ') en later Hanriot °) vonden, dat het vet-

splitsende enzym, de lipase, in staat was de boterzure aethylester te

splitsen in botcrzuur en aethylalcohol en omgekeerd uit de splilsings-

producten de ester te vormen. Emmerling ') vond de terugvormiug van

amygdaline uit amandelzuurnitrilglucoside en glucose onder de werking

van maltase. E. Fischer en Frankland Armstrono ") maakten met

behuli) der kefir-laclase uit een mengsel van galactose en glucose

een disaccharide, de isolactose, die tot nog toe niet zuiver geïsoleerd

kon worden. Dezelfde schrijvers hebben ook gevonden, dat de kefir-

lactase een disaccharide vormt uit glucose alleen en emulsine liet-

zolfde doet uit een mengsel van glucose en galactose.

Uit meerdere door mij genomen proeven meen ik de conclusie te

mogen trekken, dat de terug\orming van saccharose tot een zeer

klein bedrag uit glucose en fructose door invertase als waarschijnlijk

mag worden opgevat, terwijl ik die van salicine uit saligenine en

glucose door emulsine als vrij zeker bewezen meen te mogen

beschouwen.

Wordt n. m. onder de noodige voorzorgen een 74 ^- saccharose

1) Chem. Soc. 73, 631 (1898).

^) Ber. 34, 600, 2206 (1901).

3) Chem. Soc 83, 578 (1903).

*) Al deze proeven wijzen er op dat de als maltase i)esrlioii\vdc .slof ook nog

andere fermenten beval.

6) Am. Ch. .), 26, 533 (1901).

6) G. R. 132, 212 (1901).

7) Ber. 34, 3810 (1901).

«) Ber. 35, 3151 (1902).
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oplossing ') aan de werking blootgesleUl van invertase, dan ti'eedt

splitsing op in glucose -f- friuiose en de oplossing vertoont een eind-

draaiing van — 3°.26 ').

Wordt een zelfde oplossing door HCl ('/^ N.) geïnverteerd, dan

wordt de einddraaiing — 3°.42.

Een oplossing, die evenveel glucose en fructose ') bevat, als na

totale inversie ontslaat uit V, N. saccharose oplossing, gaf ook een

draaiing van — 3\42.

Een oplossing, die gelijke hoeveelheden glucose -|- fructose bevatte

en een begindraaiing vertoonde van — J2°.46, gaf, na 2 maanden

aan de werking van invertase te hebben blootgesfaan, een draaiing

van — 12^.29. Deze proeven zijn eenige malen herliaald.

Een 7i6 N. salicineoplossing, door emulsine gesplitst in saligenine

en glucose, gaf als einddraaiing 1 .03, terwijl een oplossing die even-

veel glucose en saligenine bevat, als ontslaan zou na volledige splitsing-

van Vie N. salicineoplossing, een draaiing ^•ertoont van 'i°.18. Zulk

eene oplossing, welke dezelfde iioeveellieid emulsine bevat als de

\/ij N. salicineoplossing, gaf, na een maand in de thermostaat te

hebben gehangen, 1°.03 als draaiing.

Dat hier salicine ontstaat, dus de reactie omkeerbaar is, kan op

de volgende wijze qualitatief worden aangetoond. De glucose werd

zooveel mogelijk door vergisting en, na filtratie der oplossing, de

saligenine volkomen door uitschudden met ether \'erwijderd.

De oplossing werd op 't waterbad ingedampt tot een klein volume

(5 cc). Bij de helft werd een droppel ferrichloride. opl. (1—10) ge-

voegd ; deze gaf geen verkleuring, een bewijs dus dat salegenine afwezig

was, daar een spoor van deze stof een l)lauwe verkleuring doet

optreden. De rest werd ingedampt tot droog en gaf met gec H^SO^

een roode verkleuring (Rutiline-vorming). Werd in een kolfje van

50 C.C. gebracht 7s cc. van een 1 pCt. salicine-opl. + 1 gram

glucose en de rest aangevuld met een 1 pCt. saligenine-opl., dan kon

de 5 mgr. salicine, die daarin aanwezig was, op boven beschreven

wijze worden aangetoond. Men moet hieri)ij vooral zorgen, dat de

saligenine geheel uit de vloeistof verwijderd is, daar ook deze

stof met gec. H, SO^ een roode verkleuring geeft.

1) Alle oplossingen, waarvan sprake is, bevatten 0.5 "/o NaFl, om bacterie-

werking te voorkomen; ook waren alle apparaten en iitensilien vooraf gesteriliseerd.

^) Er werd een polarimeter gebruikt naar Lippicii. Aflezingen \varen tot op 0°.0'2

nauwkeurig en er werd bij const. temp. gepolariseerd. Alle waarnemingen hadden

plaats bij 25°.

8) Deze volkomen zuivere suikers heb ik aan de welwillendheid van den Heer

Alberda van Ekenstein te danken.
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Ik iiiocii flus uit f1c/.e pniexcji do concliisic lo iiiouoii trekken,

(lat ile saccliarose-siililsiiig door iiiverlase waarsclnjiilijk. eii die van

saliciiie door eiiiiilsiiie \rij zel<er iiio^-eii \\()i'd(>ii fi|i<)o\at als eveii-

w iehtsreactie's

Tammvnn was, wal de laalsie reaclii' licirct'l, lol de opxalting ge-

koiueii, dal zij wei iiiel Milledig ver]oo|)I, i'cliler geen grensreaclie

is, daar door toevoeging der splitsingsprüdiieten de grens niet terug-

ging. 'J'amman.n heeft ecliiri' niet met steriele oplossingen gcwei'kt,

y.oodat, /ooals door anderen reeds is opgcnieikl, zijne pi'oeven niet

afiloende zijn. Ook wijken de door T.v.m.manx gevonden getallen xdor

de concenli'alie in den excnw iciilsloestand liij (>'' en '25° niet onlie-

kingrijk van de mijne af.

2. Hij dvnamiselie onderzoekingen op het gebied der enzymwer-

kiiigeii is het reeds spoedig gebleken, dat bepaalde splitsingen niet

zoo ecnxDudig verloopen als onder den invloed van bijv. zuren het

geval is. Hoewel ( t'Sri.LivAN en Tompsox eerst meenden, dat de hvdro-

Ivtisehe splitsing van saceharose door invertasc wordt weergegeven

door dezelfde eenvoudige fornnile (voor reaetie's van de 1°. orde)

als voor diezelfde splitsing door H-jonen, hebben Tammann en

Dici-Aix aangetoond, dal zulks geenszins hel ge\al is. Dit is door

latere onderzoekingen, vooral van Hknki, bevestigd. Van het systeem

saccliarose-inverlase bleek de reacliecoefliciënt, lierekend \olgens de

logarithniische formule, te slijgen : \oor hel stelsel salicine-emulsine

bleek hij te dalen uici den lijd.

Tawmann koinl dau ook lol d(> (on<'lusie. dal enzymen niet dezelfde

wetten als anorganische kaïalysaloren volgen (ui dal deze wetten

moeilijk zuIIcmi zijn Ie \iu<li'u. en Drri.Arx is \au meening, dat de

wetten der pliysische clKunie op euzy uiwcrkingeu iiiet loepasbaar zijn.

Deze conclusies koiidiMi. \\;iar licl dyiiauiiscli onderzoek op het

gebied der fermenl werkingen pas aanving, uioeilijk als delinilief

worden aangemerkt. De uitgebreide onderzoekingen door ^ ictou

Hknki in litOl gepubliceerd') en laler \ (i(U-tgeze1 ), lieblieii dan ook

bewezen, dal wel degelijk hel \i'rloo|t der reniiciilw erkiugeii in l'or-

nnde kan worden gebrachl. ((pgiMucrkl is i-eeds, j|al de splilsing \an

saceharose door in\'erlase sneller vcrioopl dan mei de formule \dor

reacties van de 1
' (u-de overeeid<ouU : hel la^- dus vixir de hand

hier te dcid<eii aan eene xersnelleude aulnkalalyse, eene i'eaclie \v aai'-

voor ÜSTWALU ") ceiie loi-mide had opgesteld. Hi.xui uu heefi dezen

') /,. |.iiy.s. lil. :{'.). 1',)4 (l'.Mil).

-I Lois (.''-'"L'iales de l'aclion des di.isases. ïlièses. Paris, Février 19U3.

»; Lehrbuch, 11, 2, 262.
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door OsTWAT.i) aaniiou'oven wcix ucMiiltid en cciit' t'iii|tirisrlio foi'mule

afi^eleid, dic hij loepassiiii; i>|i /ijiii' |M(ic\('ii xocrde \u\ coelficiënteii.

welke als \()l<l(ieiid(' conslanl kiiimcii worden lieselioiiwd voor oplos-

singen van 0.Ó\ tot 1 maal noiniaal. Uknüi gehfuikte hierbij eene

opvatting van het ni(>clianisnic der in vcilase-werking, volgens hetwelk

het ferment zoowel nuM de saccliarose als met IVuctose iii \erbinding

zou treden (volgens eene evenwiehlsreacfie). Door nn voor de eveii-

wic'htsconslanten dexer twee reacties verschillende waarden te beproe-

ven, komt hij tot twee getallen, welker invoering in de formule voert

tot de bedoelde conslanlen. Het komt mij voor, dal het nnj gelukt

is, uitgaande van de experimeiiteele gegevens van Hknri zelf en van

mijne eigene waarneunngen, het bewijs te leveren, dat deze opvattingen

van Hknri niet juist zijn.

Onlangs heeft Hkkzog ') voor de splitsing van salicine door euiul-

sine (waarvoor bij toepassing der forniide \oor reacties der 1" orde

de coëfficiënten geregeld dalen) ()stwat,d's formule voor reacties mei

negatieve autokatalvse "-) toegepast o]) Hknui's en Tammann's pioeven

over de genoemde splitsing-, hij liecll gccoMslateerd, dat deze formule

tot reactiecoefficiënteu voert, welke als couslanten mogen worileii

beschouwd. Deze constanten \eranderen met de aaiixangsconcejiti'alie

der .salicinoplossingen.

Hkkzocj merkt echter op, dal de (J.stwai.d'scIic diti'ereuliaalverge-

lijking voor negatieve autokatalvlische omzeilingen onxdlledig is ,,en

het beter ware haar den xtu'in \oor een reactie xan hoogere orde

te geven". Dit laalste nu was door mij reeds geruimen tijd geleden

gedaan.

3. Gegeven het feit [thans wel als vrij zeker vaststaand o[) te

vatten], dal enzyniwerkiiigen evenwichtsreaclies zijn, heb ik de theorie

dezer omzel tingen o|) andere wijze aange\at als tol nu loe geschied

is en eerst formules afgeleid, dic liet xerbaud aangex'cn lusschen

reactiesnelheid en scheikundig evenwiclil. Deze formules wijkeu af

\aii de tot nu loe voor dil geval gel)ruikelijke ') ; ik heb ze ont-

wikkeld zoowel \()or mono-, bi- als triiuolecidaire e\enwichtreacties,

ze eerst getoetst aan bekeiuie gevallen (eslei-\(irmiug, de door Ki'stkk

bestudeerde omzeiling 'i enz.), ook aan <li' waarucnnngen \ au .'iciiooiii.

over de inwerking \aii sinkers op ureum 'i, welke ik zelf lu^b uit-

») Versl. Kon. Akad. Voi-g. 31 LM. 'O'.), p. -isr,.

i) Leliibiuii II. 2. 2H).

^) OsTWAi.i.'s l,i'lirliiu'h II, 2, 'i:>\, o.v.

*) Z. pliys. cli. 18, ICil (lS;i.-,i.

«) Ree. 22. 31, Disiiertalie, 19Ü2.
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gebreid on ze vervolgens toegepast zoowel op de waarnemingen van

Hknri als op de door mijzelf uitgevoerde reeksen van bej)aliiigen,

welke op de sacoharose- en salieinesplilsing betrekking hebben. De
resultaten van deze toepassing zijn zeer bevredigend. Verder heb ik

voor de activiteit der enzymen eene intensiteitsformule kunnen ont-

wikkelen, waarin behalve de concentraties der oplossingen, de door

(Ie proef gevonden constanten voorkomen, en welke n. m. m. een

goed beeld geeft van het door vroegere onderzoekers en door mijzelf

bestudeerd quantitatief verlooj) der enzymwerkingen.

4. Deze mathematische alleidingen en de bijzonderheden der overige

door mij verkregen resultaten zullen elders uitvoeriger worden gepubli-

ceerd. Alleen zij er nog opgcwezen, dat uit mijne proeven kan worden

berekend dat, uitgaande van een saccharose-oplossing van 0.5 n.

(dus met 171 gr. p. I-.), men tot een eindtoestand komt, waarbij nog

ruim 1 gr. saccharose aanwezig blijft. De inversie verloopt dus tot

een bedrag grootei- dan ït*J "
„. Zulks geldt ook voor de salieine-

splilsing.

Verder volgt nog uit mijne proeveh :

1°. dat de twee fermenten invertase en emulsine in goed gesterili-

seerde oplossingen gedurende eenige weken hare activiteit quanti-

tatief onveranderd behouden.

2". dat de factor voor de verandering der saccharosesplitsing met

de tem[)eratuur tusschen 0° en 25' per 10° gemiddeld gelijk is aan 2.

3°. dat door eene temperatuursverandering van 0° tot 25° het

evenwicht zeer weinig of in 't geheel niet wordt verschoven, hetgeen,

daar het calorisch effect der reactie zeer gering is, geheel met de

theorie overeenstemt.

4°. dat bij eene bepaalde temperatuur de concentratieverandering

dei' enzymen geen invloed heeft op het evenwicht, maar alleen op de

snelheid; deze laatste is, evenals bij andere katalytische werkingen,

recht evenredig met die enzymconceniratie.

5". dat, zooals ook door Henri is waargenomen, de intensiteit van

de invertase kleiner is, naarmate de hoeveelheid invertsuiker, bij

eenzelfde hoeveelheid saccharose, grooter is.

6°. dat de intensiteit niet alleen afhangt van de hoeveelheid

invertsuiker, maar ook van de hoeveelheid saccharose, die in de

oplossing aanwezig is; zij is kleiner iiaarnu^te deze hoeveelheid

grooter is.

Deze laatste conclusie komt niet overeen met die van Henri (Theses,

pag 72), waar hij zegt, dat het toevoegen van saccharose bij het

begin van eene reactie geen invloed lieeft op de inversiesnelheid,
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deze echter bevordert, indien die toevoeging in het midden eencr

reactie phiats vindt.

7°. dat, zooals trouwens de tlieorie ook eischt, de teruggang der

reacties tusschen glucose en h-uctose, en tusschen glucose en saligenin,

zeer langzaam verloopt en meerdere weken vordert.

De resultaten der door Henri verrichte proeven passen in de door

mij afgeleide inteusiteitsformule.

Wiskunde. — De Heer Cardinaal l)iedt \oür de Werken der

Akademie een verhandeling aan van den Heer H. de Vries:

„Amvendung der CyMographie auf die Lehre von den ebenen

Curven."

De Voorzitter benoemt de Heeren Cardinaal en Jan de Vries om
daarover in de Februari-Vergadering verslag uit te brengen.

Aardkunde. — De Heer van BEiniELEN biedt voor de Werken der

Akademie een verhandeling aan \'au den Heer J. Lorié :

„Beschrijving van eenige nieuwe grondhoringen."" V.

De Voorzitter benoemt de Heeren \an Bemmelen en Sciiroeder

ln der I'

te brengen.

VAN DER Kolk om daaro\er in de Februari-Vergadering verslag uit

A'oor de Boekerij worden aangeboden door den Heer Martin :

,.Reisen in den Molukken, in Anibon, den Uliassei-n, Scran (Ceram)

tind Biiru"' geok)gisclier Tlieil W"^ Lieternng. Uuru und Seine Bezie-

hniigen zu den Naclibarinseln" ; door den Heer Holleman de disser-

tatie van den Heer G. L. Voerman: ..Een (luantitatief onderzoek

omtrent von Baevers spanningslheorie": door den Heer L. Bolk:

,,<)ver de physioh)gischc beteekenis van liet Cerebellum"; door den

Heer J. (!. Kaptevn : ,,Skew frequency curves in biology and statistics."

Na resumtie van Iiel behandelde wordt de vergadering gesloten.

(10 Februari, 1904).
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Ingekonieii zijn:

1", ISorirlit vaii il<' Ili'crcii v\\ dki; ï^tok cii Wind dnt zij vor-

liiiiderd zijn ilr \cr;i;iiliMiiii: liij ic wonen.

2". Iv'ii \(iwr-l('l \;in iit'l ln>lilnl de j-'rancc aan de Inlcrnalinnalc

AssDciulic der Akadcnnci-n licii-cll'cndc iiUi'rnaiionaal -(i>niol(iL;i>rii

onderzoek,

Aardkunde. I 'e lieer \ an ükmmki.ia lii-eniii nnk namens den

}leei' Scnifoi'.Di'.K' \ \s ni'i; 1\(ii,k hel xoluende \cislai;' uil :

over eene verliaiKk'iinL;' \an I >i-. Loini;: ../-^ni/i/,' iiii'/iirr ijnnn/-

f/<i>'/)i</i'ii." ( \ ).

In deze vcrliandelint; deeli I )i . I.dkik np dezelfde \\ij/.e al> \ re (e,U'er

hel (Hi<lerziiek mede \an \erscliilleiide ^rnndhurinuen. die in den

kuilsten lijd lielilien |)laal> ,ueliad. en waarvan hij de aardnirmslers

had verw ür\ en. |e w eieii ;

te 'l'er Neuzen lol eune tlieple \an 24.4 .\1.

,, lirielle .. .. ., .. ï^T.ö .,

„ llensden .. ,. .. .. 2(!.n ..

,, ( ironin'jeii ,. .. .. .. 47. i ..

Iienexcn- hel |n-olie| \an eene sliii>|nil Ie Sas \an ( ieni. diep ll.l Al..

die iiij liezoehl heel'l en waai'xan liij eeiii' |ilioloL;ra|ilii'-ehe ai'lieeldinL;'

lieet'i opgenomen, welke liij zijne \ erliaiidelniu' is ü'evoejz'd.

Mxi'nals liij zijne \roe:i(M-e onderzoekinu'en leidi Dr. liOjaK nil diai

aai-d del- ;:r(iiidsoorlen en nit dr daarin door hem ue\"(inden<' en

lieslemde fossiele schelpen de dikie der x'erseliillende laiien af, en in

hoeverre div.i.' Iiehooreii lol de (.lilnviale en lerliaire formatie onder

hel alln\inm. Hij Ikh'I'i zijn ond(>rzoek \errijki door de vergelijkinji'

der liorin^icn mei die \\('lke hij vroeti'er in nalmriiie streken onder-

zochl eii lii-^eiire\ cMi heefi. Zon liijv. ik' horinü' Ie lirielle mei luii-inuen

Ie ivoiieid.im. Spijkenisse, \ ooriiselie kanaal, (iorknin : Ie Flensden

)\\o\ die Ie 1'oederoyeii. Andel eii Nederlieuierf -- in \r'i'hand iiiel

U'eolou-ische \ raau'pnnleii. waartoe de nitkomslen van lief onderzoek

aaideidiin:- ue\cn. \(>or de liorinu Ie Ter Neuzen «i'eefr hij l»()\eniiien

eene hesehrijviiiji' \aii en eene liescli(>in\ ini»- o\-er eene Ki") M. <lie[)e

horini;'. <lic \ro('uer ahlaar is vcrriciil. en welke door rxduische

fjeoiojien hesehrexeii en onderzochl is. I )e liorin^' te (iroiiinucn is

vergeleken met een driei.d horiiiLien n- .Vs-eii en eene door 1'i'ot'.

VAN ('\i,kKU l.ieschrevene liorini;'. evenzoo t' (•roninueii.
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Wij hebben de eer V aooi- te stellen om deze nieuwe bijdrage

tol (Ic kennis der diepere lagen under onzen bodem in de Verhande-

lingen der Akadenne o|i te nemen als N". IV.i der niededeelingen

door de Geologisciie Coniniissie vcrzanield.

Ln>h'N en De/ft, .1- M. van Bemmelen.

Vchv. lil()4. SCHKOEÜKK V. 1). KohK.

De eonrinsie \an het verslag wordt goedgekeurd.

Wiskunde. — De lieer ('akhinwi. tncngl nok namens den Heer

.1 AN l)K \'i;ii'.s het voitiende verslag uil over de verhandeling

van Dr. II. dk \"i;ii>: ,,.[jiiri'iidaii</ der ( 'i/c/oi/j'/qi/iic ditf (/i<'

Li'hrr roii <h'ii i'hciifii ('iirn'ih'.

Ofschonn reeds vroeger, o.a. ook in de Vergadering der Kon.

Akadenii(> dodr Dr. 1'. H. Schocte (deel ^'1I, <!) en Dr. .1. de Vries

(deel All. o71. deel IX, 249), toepassingen der eyelographische

methoden op hel oplossen van vraagstukken, betrekking hebbende

op \ lakke kromme lijnen, behandeld zijn, nieenen we dat dit t(jt nu

toe niet op zoo inigebreide seliaal geschiedde als thans dooi- Dr. H.

])E A Rii>. ( )ni dit toe Ie lichten ge\ en wc hier Icrng de grondgedachte,

waarint de lielieele \ erhandeling zich tnitwikkelt. De schrijver onder-

stelt, zoo algemeen motielijk, een kromme lijn C van den graad ;<,

de klasse i', met rf dubbelpunten, /. keei-punten, t dubbelraaklijnen,

i keerraaklijni'ii. uaandt- f-maid dtioi- i(M|(M- Avv alisdlnte cirkelpunten

en i'akendc (j-niaal aan de rcclilc in het oneindige van het vlak.

lüj deze kromme I' construeert hij hel c\ (•logra[)hische oppervlak

en wel door in een punt /* <ler kromme hel normaahdak te leggen

en hierin de beide reclili'ii Ie Irekken. ilie mei hel beeldvlak hoeken

van 45° maken. Doorloopt nu /'de geheele kronnne (', dan beschrijven

genoemde rechten een oiitw ikkelbaar oppervlak, en elk jiaar heeft

tot beeldcirkels, de cirkels die (' in /' raken, liet eerste deel der

\erliandelint; i> aan hel onderzoek \aii dit cvclouraphische o|iper\lak

gewijd. Dit iniderzoek is xcelonn altend. Na het ontslaan \an hel

opper\ lak nou' op een tweede, voor de meetkundige behandeling

doeltreliendi'i-, wijze te liebl»en nagegaan, bepaalt de Meer De Vhies

den graad zoowel van oppervlak als van keerkromnie, de klasse,

hel aantal stationaire oscnlaliex lakken en raaklijnen \an de laatste,

waaruit dan vele kenmerkende getalkMi voortvloeien. Dit onik>rzock

is niel alleen omvangrijk, het moet ook met groote omzichtigheid

doorgevoerd worden, daar juist uil de algenieeidieid der eerste op-

50*
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stellino; allerlei moeilijkheden voortkomen. Vele eigenscli;i|i|Kii indi,

die l)ij krommen van lauoi-on ti'raatl wegens Iict onll)rpk(Mi van bij-

zondere |)tiiiteii niet voorkomen, moeten hier Jiader worden nagegaan,

daar liet onderzoek in het tegengCKtelde geval wetenscliappelijke waai'de

zon missen; om dit Ie sta\<'n a\cnseluMi we slechl?^ Ic wijzen op

de bezwaren, (be Ie overwinnen zijn i»ij het in rekening brengen

der vroeger genoem(k> gelallen e en o. De Heer De \'kii« was zich

van deze bezwaren wei bewnst en hoefr ze weten te overwinnen,

lüj elk onderdeel stonden al de bijzoiidcrliediMi eeiier kr^ninie \an

hoogeren graad iiem voor oogen en hij is niel kM'uggedeinsd voor het

opnemen van deze in zijne studiën.

Op de bepaling der kenmerkende getallen \ olgl nu een dieper

indringen in de eigenschappi'n \aii het oppervlak; hel omval de

stndi(> der keei'kromme en der evolnten der vlakke kromme, waai'aan

zioh eene studie der kromlecirkels \erbindt. Opmerkende, dat de

dnbbelkromme bestaat uil de gegeven kiomme (\ de (i'—ö)-vondige

kegelsnede K^ en eene restkromme, l)esludeert de sehrijver deze

laatste en leidl hij uil hare eigenschappen overeenkomstige eigen-

schappen van rakende cirkels af. Daaronder nemen dan de veelvoudig

rakende cii'kels eene ruime plaats in.

Terwijl iu het eerste gedeelte \nornanielijk het cyclographisch

oj)pervlak zelf beschonw<l wordt, houdt liet tweede zich met de

toepassingen liezig. Daaronder verslaat de schrijver de afleiding van

verdei'e aantallen, die in betrekking staan tot de cirkels, welke de

kromme C onder voorgeschreven voorwaarden aanraken. Het eerst

komen aan de orde de cirkels, die dooi' een gegxncii punl gaan, het

stelsel der kromte- en der dubbelrakende cirkels, benevens de cirkels

die, dooi' hvee gege\-eii punten gaaiidi', ^'aanraken.

Nadat alzoo de cirkels beschouwd zijn, die door gegexcii piiiilcii

gaan, wordl deze xdoi'waardf \('i'\aiigeii door die dov aanraking

eener rechte lijn en behandelt de schrijxer den tangcnliaalindex van

het stelsel der kromlecirkels en dat i\ov dubbelrakende cii'k(>ls, waaraan

zich verbindt de studie der daarbij \(iorkomende parallelkroinmen
;

{\o beschouwing der cirkels, welke de ( ' v\\ Iwee rechte lijnen rnkeu,

of \au die, welke eene rcchlc lijn aanraken i'u door een gegeven

|iunt gaan.

Bij de voortzetting zijner xcihandeliug plaatst de schrijver zich

doorgaande op ee]i meer algemeen slandpnul : zoo Milgeii o|) de

cirkels, die door |innten gaan of rechten aani'aken, diegene die, behalve

de kromme C, een of twee cirkels aanraken, waarbij dan weder ile

kromte- en dubbelrakende cirkels in het bijzonder beschouwd worden.

Ten slotte komt het algemeenste ge\al aan de orde : de cirkels welke
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twee krommen tegelijk aanraken. Het beste inzicht in den aard en

omxang dezer studie \erkrijgt men wellicht, \vanneer men de pro-

blemen nagaat, die zich bij dit laatste geval voordoen, waarom we
hiervan de volledige opsomming geven. Het, aantal der kronitecirkels

\an de eene kromme (', die de tweede kromme (\ aanraken; aantal

der cirkels die ('enkelvoudig (\ dubbel raken. Klasse van de meet-

kundige plaats der middelpunten van het stelsel. Aantal der punten,

die middelpunten zijn \i\n twee verschillende, de beide krommen
enkelvoudig rakende cii-kels. De beide indices van het stelsel.

De verhandeling wurdt besloten door de behandeling van het

vraagstuk van Apoi.loniüs voor drie gegeven willekeurige kronnnen.

Het hiei' gegeven overzicht Aan de ons aangei)oden Aerhandeling

toont dat de schrijver een zeer omvangrijken arbeid ondernam, waai'van

de volvoering eigenaardige moeilijkheden aanbood, dat hij er in

slaagde deze te overwinnen en alzoo vele belangrijke uitkomsten

verkreeg. We voegen er bij. dat hij zooveel mogelijk deze uilkomsten

controleerde door gedurig zijne algemeene formulen aan bijzondere

geviillen te toetsen en als proef op de som de bekende nitkomsten

voor die eenvoudiger gevallen verkreeg. Reeds om die redenen alleen

zouden we Aiijhcid \'iuden zijn werk aan te bevelen voor opname
in de verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschapj)en. Toch

Avenschen we nog op een andere verdienste te Avijzen.

Het is mi meer ilan twintig jaren geleden (1882) sedert Wilhelm
FiEDLER zijne cvclographie schreef, deze toepaste op cirkelbundels en

cirkelnetten, oj) cirkels en bollen, die elkander onder gegeven hoeken

snijden en daaruit afleidde eene theorie der kegelsneden en kwadra-

tische ouiAventelingsoppervlakken in verband met cirkel- en bolstelsels.

Hij betoogde, dat ile kiem der methode in .Jacob Steixer's Averken

te vinden Avas, en beschouwde haar als een der schoonste onderdeelen

der beschrijvende meetkunde. Toch mag niet gezegd worden, dal zij

tot die methoden behoort, welke na dien tijd het veelvuldigst toege-

past werden, en zoo is wellicht bij velen fle meening ontstaan, dat

zij in hare toepassingen beperkt is. De Aerhaudeling van Dr. H de Vkies

levert een bewijs van hare vruchtbaarheid en Ave mogen aacI aan-

nemen, dat dit de grondgedachte was, die hem zijn arbeid in de

pen gaf. Ook daarom l)evelen wij zeer aan deze verhandeling in de

Averken der Akademie op te nemen, terwijl Ave ten slotte een woord
A^an AA'aardeering uiten over den helderen vorm, waarin het geheel

gebracht is.

.1. ('ardinaal.

J. DK Vkies.

Februari 1904.
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Scheikunde. I*'- \\<-vr I.di'.k'i ui', 1'>i;mn doi'l. mrdc iiainiii- il(-ii

Ik'cr 1.. I\. \\ Ol.il-, i.'ciK" iiirdcdci'lnii; umt de \ raau : ../vn/ (/nuf

toepa.isi)i(/ der opt/sr/n' iih'IIkkIc ran \\\\y\\.\. dr (tiniiri-:ii//h-i(l

(h'r inoIi'Cuh'H m nnldssnnii'H irnri/rii /iin/i/c/iiiii/(/ /"

(Medegedwld in 'h' vorpaileriii^' \an :i(i •l.iiiiiaii l'.Kii).

1. Eeiii.U'P jiii'cn ucicdcii lircfi \\'. Si'kim; in i'cnc licL-iimrijkc \('r-

liaudoliii!^- ') (»\(_'r de liclilddi'iisic duuy ii|)i()ssiiin(.|i ccii middel (Milddu

om optiseli ledige (walerige) oplossiiigcii Ie hcrcidcu, vlocisloircii dii>.

waarin ooii liundoi \an iiilciis liciil. welke ei- ddorlieen wordt uewor-

|)Oii, oiizichtliaar is. Ilel i;(ild liier dus de iiiUiroidiiii;' (i|i \ Ideisldll'eii

\aii de in'oef. welke i'ceds lan.i^' geleileii TiNDAl.l, (i|i Lias^ell liailliH>-

gepasl. Sl'l!IN(i hcreikte zijn doel ilimv in eene \ loeisldl' eell colliiï-

(laal |)ra(HM|)itaal \an een oiidiikisliaar nielaalli vdrow d Ie ddeii (inl>taan

en daarna de \l(i('islc)r, \aii de liiclil at'uesidleii. Ie doen iiezinl^en ;

de lijno slol'deelljes. die allijd in waler (ddk na disljHalie) aanw.e/,ig

zijn, \\ni-den dan dom- hel eolldïdale |M'aeci|iilaal imilinld en liij hel

heziidven inedeLievdei d.

SlMiiNci heeft nii niet ophissin^^icn \an zonlen en \an enllnïdale

stollen in water een ui'ooi aantal pi-oex-eii fienonien en hierliij die

\'an Ijndkk' en I'kton ;aan wie hel liereiden en dn> hel liesiaan

van optis(di lediuc \ loeisldli'en (inlielvcnd was herhaald. u'ee(irriLi('er<l

011 nilgolireid. Ilij lKw\ij.->l nn, dal de opiossiiiLi-en \an de zonltai der

alkaliën en aardalkalii'ii o])tiscli lediu' knnncn worden vcrkcegon "),

dal eehiei' <nider die (\fv lichte en zwai'e metalen meer<lere \(Hir-

koinen (KeCi,, A1(S(),)'. ('nSO,. ('i--. l'li- en ÜLi-zontenl. die een

liclitschijn \erloniien, welke hij iirootere xcrdinmiim toe-, liij loe-

\'oegin,U' \an zni-en afneen'!. Dal hier de li(d<en(le h\ drol\ tisclie

dissociatie in 't sp(d is. waarliij nielaalh\ drox vden ui' liasix-he /inileii

onslaan, zonder, dal liij liexduaiw inii in liet yewdiie daulicht eene

Iroclicliiin' nierkl)aar i>. wordt ihim- SridM. ]iailer helduud en hewezen :

zoo ook. dal men hier met nllranncroscopisclie deeltjes Ie doen liceft,

wier aanwezigheid hei mici'(iscii(i|i, dji de Liewmie wijze Ineucpasl,

Jiiel xeri'aadt. met ,.(pn\oImaakle" npius>inL;cn i\u>. (iid<. daar waar

men ze niet \erni(iedi ).

1) Recuoil rl. Pays-Bas el <lc la r.clgiquo 18. 1J:1 ü?,\. (ISiin).

-) Doze bezitlen dii.s, zooaLs S. opmerkt , Icgonovcr een liclit.-tninl ccno lioino-

trenitcit gelijk aan <lie van een gas.

3) L"liydrate du métal, bien que t(>nu eiicore en solulion, a rel)ri^^ suiri.?amment

d"iudividualité pour que riiüuiogénéité de la solutioü suil ronipue (1. c. p. 245).
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Hij lief (Miderzo'ek vaii ,.ei;>:eiilijke"" (.•olloïdali- dpinssinuoii (soliilioiiV'

(•()llnï(l;il(>s propi-ciiUMil (liles) hcvc^liül Si'Hi\<r dl' oiHli'r/.ockiii'icii van

Prancje ovor het colloïdale /ilviT ') en die- \,iu Lindk,)! cii I'k ton

en breidi iWzo nader uit. flij siell dii^ onk y;\M. dat al de/i- (iplos-

siniren met een Innidel of i<eij.el \-an iiileio liclil (Hidcr/uclit. eoii

sterken liclitschijn .iivxen, in wei-kelijkhcid dus li-dcliel /ijn en ;i\>'

niet lioniogene of oiixnlniaakle oplossingen moeten wdfdcu opgeval.

Spking meent ini. op grond \'an zijnen pro(>\'(Mi, de in ile laatste

jaren lieiliauldelijk liesproken \ raag naar de iialiiur ili^y colloïdale

of psendo-i^plossingen in dien /in te moucn lieanlw oin-deu. dat de

laatste oplo.ssingen met een sterken liclitliunde! on(kM'zoeiit. altijd een

liclitretle.x oF lielitdill'usie vertoonen. 1ei-\\ ijl de ,,\vare'' oplossinsi'en

optisoii ledi»- kunnen worden xcrk'i-egen "1.

2. In eene discussie over (l(> vraag nanr hel karakler tU-v eolloï-

dale opUwsingen. in 't bijzonder die ^•an fioutl, lussehen Sïoi',( ki. en

Tanixo ') eenerzijds. en ZsiG:\ioNnY ') anderzijds, verdedigde de laatste

de meeinng, tiat hel hier .,\verk'eiijke, scheel homoiicne oplossingen"'

gold, terwijl de eerste (evenals bijw HKi'.nK.) dezi> ,.o|ilos>ingeu " als

suspensie'? beschouwde. Ik heb er toen ter tijde, de aandachl op

gevestigd, dat deze vraag een ander karakter aanneemt. indi(Mi men

de afmetingen, die de deeltjes, in sonnnige z.g. pseudo-oplossingen

aanwezig, hoogstens kunnen bezitbui. \ergelijkt nn't die der werke-

lijke moleculen"). Op twee verschillende wijzen, lan.us physischen en

chenusclicn weg, kan men de grootte der in colloïdale oplossijigen

aanwezige deeltjes schatten : deze sch.iltiuuen nu soeren lol een zelfde

resultaat, tot de conclusie n.1., ilat hun diamcici' iioogstens 5 (tii,

meestal ndnder, bedragen moet. Uedenkt men nu. dat <le diameter

der moleciden van eene -orde van grootte is. w elke slechts ongeveer

tienmaal Ideiner is, dan die der üroolste in pseudo-oplossingen aan-

wezige deeltjes, (mi iumuiiI men texeiis in aanmerking, dal de ai'uie-

tinse" ^'iiii de moleculen van lichamen met groot moleculair gewicht

die van de deeltjes in somnuge pseudo-oplossingen aanwezig zullen

moeten naderen, dan treedt de moeilijkheid, die ligt in het maken

eener scherpe scheiding, te \'oorschijn en komi men xanzt'lf tot de

1) Ree. 9. 121. (ISOoi.

-) Men zie ook Sphi.vo'.s verhandeling ,,Sur la ftoculatioü deS milieus troubles''

ëii de daail)lj gevoegde literatuuropgave: Ree. 19. -lOi. (ItKX.I).

3) Z. phys. Ch. 30. 'JS. 34. 378.

'1 Z. pby.s. Cli. 33. 63.

^) Ree. 19i i'A. (lOCK.l). Vergadering van hel Anislei'ddnlscli genootschap van

Nov. 1898.
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(i])valling, (lat /uil; cciio .schoidiiiii- in wcrkclijkliciil misscliicii niet

zal bestaan.

De iDoeielijklieid, welke zich hier voordoet, is dezelfde als die,

Avelke ligt opgesloten in de vraag, welke de pliysisclie delinitie is van

het begrip phase, of waar de scheiding ligt tnssclien de begrip|>en

homogeen en niet-homogeen in den zin waarin Giubj? deze in zijn

phasenleer bezigt. Zooals bekend is, heeft men o.a. als criterium voor

ceiic scheiding dier begrippen het al of niet optreden van oppervlakte-

werkingen tusschen de ,,opgeloste" stof en het oplosmiddel voorge-

steld. De vraag blijft dan echter bestaan : hoe groot moeten de

afmetingen der , .opgeloste" deeltjes zijn ten opzichte van die van het

milieu, waarin zij aanwezig zijn, ojidat die op|)ervlakte\verkingen

merkbaar worden? ISestaat ook hier confinuileil ? Ontsnapt ons niet

hier de scheiding Insscheii de begrippen \'ast en \loeibaar, \\(dke

begripiHMi dan ook (ip de moleculen zelve niet toepasbaar zijn'r

Aan 'l einde dezer pid)licalie heb ik medegedeeld, dat ik mij mei

proe\"en Ixv-ighield om te trachten, door toepassing van Tvnuaij/s

en Si'iii.N(/s methoden hel beslaan eener conlinuiteil Insschen ware en

])seudo-oplossingen al of niet aan te toonen. Wanneer de scheiiling,

die Spkino tusschen deze twee oplossingen aannam, niet bestond, dan

moest hel dus mogelijk zijn ,,ware" oplossingen te bereiden, in de

eerste plaats van stolfen mei hoog moleculair gewicht, bevrijd \an

zwevende deeltjes, en toch niet optisch ledig, waai'in een sterke

lichtkegel dus wel een zichtbaren lichtschijn te voorschijn riej), tei'wijl

dan tevens het door dien lichtscliijn loodrecht op zijne richting uitge-

straalile liclil iu<k'sI zijn ge])olariseerd.

;{. Terwijl ik mei deze |)roeven bezig was, verscheen eene nieuwe

\erliandeling \an SpRLN(i over het onderzoek van door metalen

gekleurd glas volgens de optische methode. ')

Behalve met door koper, zilver en andere metalen gekleurd glas

heeft S. zich in de eerste plaats bezig gehouden met het goud- of

robijnglas. Bekend is hei, dat dit glas wordt verkregen door toc\oe-

ging aan de gesmolten massa A^an enkele tienduizendste deelen aan

goudchloride. Men krijgt eerst een niei gekleiird glas ; wordt dii

langer verhit dan treedt een roze kleur o|), die overgaat in de

])rachtige roode kleur van hel robijnglas. Houdt men het glas nog

langer gesmolten dan wordl de kleur blauw, vervolgens bruin, totdat

eindelijk ])untjes van metallisch goud optreden en een met hel bloote

oog zichtbare troebeling merkbaar wordt.

b

1) Recueil 19. 339. (1900). Sur rilluminalion de quelques sortes de verre.
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lüj liol optisch ()ii(kM'Z(»ek )ni, lileek, dal liot eerste glas vrij wel

optiscli ledig was, dal in het roze glas een liehtschijn waariieeiiibaar

Avcrd, terwijl deze iji ile andere glazen in de genoemde volgorde in

intensiteit toenam. S. trekt hieruit direct de conclusie, dat in het

eerste, ongekleurde glas de gouddeeltjes, die bij de temperatuur xixu

het gesmolten glas uit liet goudchloride direct moeten zijn ontstaan,

nog zoo klein zijn, dat zij geen diffractie van het licht (van de sterkte

zooals hij het bezigde) te voorschijii roepen ^), deze althans niet merk-

iiaar is, terwijl zulks voor de gekleurde glazen wel het geval is.

De gouddeelljes hebben dan in het blauwe en bruine glas grootere

afmeting dan in het eigenlijke robijnglas '').

Er \-erdient nog even op gewezen, dat Spring in deze laatste ver-

handeling zijne vroeger uitgesproken meening, volgens welke hel

al of niet optreden van een iuwendigen lichtretlex een criterium zijn

zoude om tusschen pseudo- en ware oi)lossingen te onderscheiden,

heeft laten \allen. Hij laat thans de mogelijkheid gelden, dat de door

hem bereide optisch ledige vloeistoffen, al zijn zij dan bevrijd van

daarin zwevende deeltjes, zulks slechts zijn \-o()r het licht \an de

intensiteit, zooals hij het ter beschikking had, en dat dus voor een

licht \an zeer groote intensiteit geen optisch ledige stollen bestaan,

daar dan het licht ,,se réfléchirait sur les molécules elles-mèmes".

4. De interessante onderzoekingen van Siedentopf en Zsigmondy ')

over het zichtbaar maken en de grootte van ultramicroscopische

deeltjes in het bijzonder in goud-robijnglazen, moeten als eene zeer

1) SiEDEJiTOPF en ZsiGMONDv Vergelijken hel in dat glas aanwezige goud met in

water opgeloste rietsuiker. (Ann. der Phys. 10. p. 30. (1903)).

-) Ik heb in een vroeger onderzoek over den physischen toestand van, in een

gelatineoplossing gevormde, onoplosbare stoffen (Recueil 19. 236. (1900), zie

Versl. K. Akad. Juni 1898) ook het robijngeiatine bereid, gelieel vergelijkbaar met

het robijnglas. Wanneer men dit meer of minder lang gesmolten houdt kan men
bij stolling ook verschillende goud-gelatines verkrijgen, zoo bijv. blauw gekleurde,

en ook gelatines die bij doorvallcnd licht helder rood en bij opvallend licht troebel

zijn. Deze veranderingen, die bij robijn-glas en bij rohijn-gelatine optreden, zijn

zooals ik nader heb betoogd, gelieel vergelijkbaar met het rijpen van de broom-

zilver-gelatine van de photografische plaat. Ook hier krijgt men bij het mengen van de

bromide- en zilveroplossing eerst een geheel doorzichtige lieldere gelatine; laat

men deze slaan of houdt men ze langer gesmolten dan treedt door het samen-

treden der eerst gescheiden AgBr-moleculen langzamerhand een zichtbare troebeling,

(en daarmede tevens de lichtgevoeligheid) op.

Voor het zichtbaar optreden van de, bij de ontleding van bel vrije thlozwavel-

zuur gevormde, zwavel geldt eenzelfde voorstelling. (Hüllem.\n, Ree. 14. 71, Z. f.

phys. Cli. 17. 753, Lobry de Bruyn, Hec. 19. 242, Ber. 35. 1079).

3) Ann. des Phys. 10. 1. (1903).
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lit'laiia'rijUf Mill)r<'iiliii.L:' \i\\\ Spkimi's l;ial>ti' nudiMv.di^k lic-clKinwd

\vni-(loii. /ij liclil)i-'ii de iiovoljicliliii'p Iicli1i'i'llc\. diKir iiili'ii> liclil in

i'obijimias ic \ (Kii-scliijii n'crocpcji, dnor licsflmiiw iiiu' mi'i lid iiuci'oscodp

iii liclilciidc jiiiiiljcs (ipüflosl. cv i'iinl'-. zonals ( 'otton imi .Mm ton ') liet

/(Ml jui>l uililruklvfMi. do ;isli-(iniiiiiii iiicl zijn kijker diMi iiidkw i'l;- ot'

soiiiiiiiu'o iicxclx irkki'ii aU >l('i'i-oidio(t|)cii waaniccmt. S. on />. lu^iilxMi

door lu'l tellen der lielitende ,!j;ond|tunlj('S. in \ci-liand mei lid Uekcnde

ü'oud<ieiialte der ,uia/.eii. de al'nielin.iii'n dei- deeltje- kunnen lierekenen

en zijn liieri)ij gekomen Int uji diameters xaii 4 a , ;i.it. Zonals

reeds npucnierkt \\ei-d. kiiint men laniis xcrselMlIende wcLicn vdoi'

den diameter der deeltjes. aanweziL;' in |)>endii-(i|iliis-ini;i'n. tot een

zelfde niaximnmw aarde.

.). Hij den aan\ann' mijner |ir(ie\en in I !'()() helt ik. na liel ver-

schijnen \an Si'i;i.\(i's e(M-.sle verliandelinueu, zijne waanienunjien her-

haald dl diHir \(>ri>(>lijkeiide |ii'oe\('ii Mxsl.a'csteld. dat men hel liesl

en hel --nelsi iipiiseli ledijie oplossiiiü-en kan \erkrijuen door U'eliriiik

Ie maken \aii zinkliv droxvde. Iliei'liij werd aan hel wati'r ol' de

oplossinudi eer-t eene ulüciiieten lioeveeiheid eoiicr 0|)lossiiiji' van

zinkehloi-ide of -limmide toegevoegd eii deze met de ;ie(jiiivale)ile

hi)e\eelheid naiionlno^i omgezet. Nadat de goed gesloten fleselijes,

waarin zich de \ loeisloiïei) bevojiden, om de vloeistof in i-otalie te

breiJgeii. kraeiitii: in ile i'ondte gezwaaid waren, werden zij neergezet;

na (^nkele dauvn. Inj li'eeoneentreerde oplossingen eerst na langeren tijd.

had hel li\dni\yde zieh gedeeltelijk afgezet, zoodat de hovcnslaande

\l()ei>lnt' mi't een keiicl ^"an eleetriscii licht gemakkelijk kon worden

onderziiclit. ilie;l>ij bleek, in overeenstemming met wat Spijing zegt,

dal waler. zoowel als waterige oplossingen van anorganische zouten

(waaronder Xallr en llal!r.) optisch ledig kon uoi'den verkregen : ook

nrenm gaf geen lichl-chijii. ^\•el echter tratl een duidelijke lichtrellex

op bij met zinkhvdriixvde behandelde oplossingen \an rietsnikei' en \an

rairmos(; ; het door den lichlbnndel loodrecht op zijne richliliy nitge-

zomleii licht was ge])olanseerd en de nitdooxing x\'as \olkonien of

bijna \olkiimen "). Kenige proe\eii met oplossingen in inethvl- en

aellix lalcoliul üax'en geen scherp resnll.aat. hel uelnkte mij luen niet

deze \ loeisloflen (met lielndp \an Zn Jir., en alcoholische kali)

volledig optisch ledig Ie verkrijgen. Wel kon worden geconslaleerd,

dat in eene eveneens met Zn Bi'.j en alc. kali behandelde verzadigde

1) C. F.. 136. 16.j7 (l'.io:!). l!ev. (1. il. Sc. 1'JU3. llSi.

-) Een gi'oole hoeveelheid der rietsuiker-oplossing werd onder toevoeging van

\v;»t zwavelzuur ingeaselit; in de ascli kon de aanwezigheid van zink niet worden

aangetoond.
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oplossinu- \",-ni Na-l in .H'lliv l.ilcnlml een sloi'kcr liclilsclujn wdke
gcpulnrisccril liclil nii/riull n|ilr;Hl, ilaii in ,ilc(ili(il allci'n.

Ik lii'li locii Ier lijili' <li'/.i' w aai'noiiiin:^(Mi iiici Li'cpniilici'ci-il nuidal

ik y.v ('crsl (i|i iiiiiiTln-oidci- schaal wciisclilc Ic lici-lialiai ; ücincrii-

scliappclijk ini met ileii Ilccr I,. Iv. ^V()I.l|' licli ik. srdn-l (iiiLicN'ccr

(li'ielvwart jaar. iV'V.c pi'dcxon knniicn \ (Mii-l/cllcn. lliiinii' \\ i.j/.c \an

iiit\'iKM-inL; innLic Jiii i^oiiiii'szins nil\ncriiici' wurdiai Iti'spnikcn.

(). I )(' |ii'<ii'\ ('II werden LiciHtinrii incl l|csciiji'> \'aii KM) of .Ml ccni.

inhoud ; \(Mii- di'' ini'l knvjliaiv of nHH'ilijk l(K'i>aid\('lijki' Nloircn

(l)ij\\ ralllnosc) \\ci'(h'ii lIcM-hji's \an ',\0 ccni. uclicziu'fk \ an ilc ziiik-

cldoriik'-dphissinu' ( 1 .;i.'i iKirin. | w i'rd per licsclijc \ aii 100 ('(an., <lal cersl

niel de te ondi'r/.iiekeii xloeislt)! xoor (inuexeiN' '

,
ucvidd was. 'J i-ciii.

geiioiiieii: \er\'()ljiens werd (k' acipiix aliailc h(ic\ ccnK^id (.">.4ccin.) (k/i-

Na()H-(ipl. ('l.'2'l iKirni.). I('r\\ijl (k' \ hicislot' xoorlfhircnd in nilccii'nde

bew"Cjiin,ii' werd i^ehdiKkai, k-iiiu'/.aa.ni t()('U'(Mhai|)pi'kl ; dan werd hot

flesclije l)ijna ii'olieel aaii.üexidd en cindi'lijk even liesclmd. \(ii)r (U<e

proef werden leikeiis 7^ a 7 neschjes nicl deii/rlfikai inhoud gereed

gemaakt : na(k'i! deze een ol' ineei'dere (kigen ha(kkai gestaan, was

het zijdvhv(lro.\v(k^ voor de helft of twee denk' hezonken en kou de

boven.staande iiehlere vloeistof \(»or waarneniingen gelanikl. <kw'.z.

vergeleken woiMkai nn'i op udijke wijze liehuiidejde ll<'>chi(;s met

hel oplosniickiel alleen.

Omtrent de liei'eidinii' iler proet'tleschji's \all op Ie merken, dal (K'ii /.eer

geringe overm.i.al \an alkali Ik^I colloïdak^ ])raecipilaal langzamerhand

in den krislailijneii loesl.and o\ci-\(.terl. Jlel ge\(ilg hier\aii is. dal

de oplossingen ni(>t optisch ledig worden of hlij\en. Hel beste resul-

taat werd \-erkregen als al het zink werd ge|)raecipileerd en de

\'loeislof neutraal, hoogstens even alkalisch, i'cagec'rde. '

)

I)aar, naai- 'l schijul. bijna .alle oi'Liauische sioll'eii. wi'lke door een

intens licht woi'den beschenen, llnoresceeren. werd bij proeven mei

(leze lichamen (als opgeloste slof of .als o[»losini(l(lel) de lichlbimdel

door mi(l(l(d \an eene pikrinezuiiroplossiuu' iieel gekleurd.

Mol resnllaal onzer proeven is iiii. wal .anorganische zonhai in

waler opgelosi belrell, weei- iii o\'ereensleuimimi' niel dal \ .iii Simunc;.

])eze oplossingen zijn. bij gebruik van li(dii \an de inlensileil zooals

een Druo.slanip dil lexerl (slro(nii \an ± 70 veil), «plisch lediü'.

Hetzelfde gold eviaieens veor 10"
„ oplossingen \aii nrenm, acelamid.

1) Men verkrijgt (jok (i|)iiscli Icilig- \vat(?i- indiiii men geel blo(,'illi)()i;z(.ml en

zinkchloride bezigt: meii neme ilan echter ^'m tier iioeveelliedcn welke hij gebrnik

van natron nootlig zijn : ook moet eerst het geel bloeilloügzout toegevoegd en daarna

de aequlvalente hoeveelheid zinkcliloride-uplossiug toegedrüppeld worden, niel om-

gekeerd.
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uictlnl- (Ml aolliyl;ili-()li<il iii water: ook hij projjyl- en isoliul vlalcoliol

in wator werd iiici iiicl /.ckci-liriil ccii iiiwcmliuc liclilrcllcw waar-

geilOllKMl.

Daai'iMile.ii'eii verlooiil ('cnclV'/,, oplossing- van ridsnikcr (Cj Jl„.j(),j r=

!}42) (nuM zinkcliloi-iiic en natron behandeld) een zwakken iichtscliijn,

die gepolariseerd iirhl uilzendl ; deze is voor oplossingen van 1(5 en

'25°'„ iets sterker. K\cneens werd een liclitretlex waargenomen in

oplossingen met T), 10 en 15"/,, raffinose ((!,„H3./)i, = 504). l^eze

proeven zijn met hetzelfde i-esullaal eenige malen herhaald en be-

vestigen ile proeven \ roeger reeds genomen '). Aangezien nn in

oplossingen, welke 5 a lü"/„ saceharose of ralïinose bevallen, blijkens

krvoseoi)isclie he|)aliiigen. de molecnien als zo(»tlanig aanwezig zijn,

zoo mag naar hel ons voorkomt de conelnsie getrokken worden, dat

zij in water opgelost, hunne tegen wooi'di,u,heiil verraden door difFraelie

van het licht vuu een intense liciilbron afkomstig; het l>ij die dillVactie

nitgezonden licht is dan gepolariseertl.

7. Goed gekristalliseerde, in Noldoende hoeveelheid verkrijgbare

stoffen, met mol. gew. hooger dan dat van i'alïinose, in wateroplos-

baar en tegenover zinkhydroxyde inditferent, hebben wij niet gevonden'').

Wel liel)ben wij met het gekristalliseerd j)liosphormolybdeenzunr,

een complex zuur \an ile samenstelling P3O5, 24 MoO, (met eeii mol.

gew. van ± 3()()()), eenige proeven gedaan. Hierbij werd de bij

beschonwing in het daglicht volkomen waterheldere oplossing ver-

geleken met hel water, waarmee zij bereid was. Terwijl het laatste

een vrij zwakken lichlschijn xertoonde, afkomstig van de daarin

zwevende ultramicrosco|)ische deeltjes, trad bij de oplossing van het

phosphormolybdeeirznur een sterkere lichfschijn op. Het komt ons

waarschijnlijk \()t)r, dal men hier heeft te maken met eenc hydro-

litische dissociatie en niet met een door de molecuk'ii zelve veroor-

zaakte dilfractie, omdat de waterige oplossing van hel zuur, zooals

bekend is, langzaam vrij inolybdeenzuur afzet. Wij hebben overigens

niet, zooals rirKiN(i, bij sommige metaalzonten, een sterker worden

van den liclitretlex met de verdnnning, door toenemende liydrolyse

veroorzaakt, opgemerkt.

n

1) Ook met geconcentreerde oplossingen van glucuse werd een lichlscliijn ver-

kregen, hl dergelijke oplossingen kunnen ook a^socialie's der moleculen mei die

van 't oplosmiddel of onderling voorkomen.

-) Met eene geconcentreerde oplossing van geel bloedloogzoul (m. gew. 316),

waarin door toevoeging van een weinig zinchloride een colloïdaal praecipitaat werd

te voorschijn geroepen, werd geen resultaat verkregen. Het praecipitaat werd n.1.

kristallijn en bezonk niet volkomen.
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Ondef de iii organisclie vloeistoften oplosbare lichainen waren

echtei' wel meerdere te vinden, welke eenig resultaat beloofden. Wij

hebben daarom nog eenige proeven verricht met de benzoylesters

van manaiet, dnleiet en raflinose ^) en met. tristearine, stoff"en met

moleo. gew. van ± 800 tot 1300. Als oplosmiddelen hebben wij

raethvialcoliol, chloroform en azijnester gebezigd ; daar wij geen

middel bezaten om deze vloeistoft'en van daarin zwevende deeltjes

te bevrijden, lielilien wij vergelijkende |)roeven moeten nemen met

de oplossing en het oplosmiddel, beide door gehard tiltreerpapier

gefiltreerd. Oimierking verdient, dat de door ons gehrMikte azijnester

slechts een zeer zwakken lichtschijn vertoonde. Om tlnorescontie

zooveel mogelijk op te hellen, maakten wij van geel licht gebriiilv.

Het resultaat der proe\'en, waarbij oplossingen werden gebezigd

\i\n 1 a 5"
„, was in geen der gevallen twijfelaclitig ; de lichtschijn,

in de oplossingen ge\"ormd, was zeer duidehjk sterker; soms, zooals

bij tristearine en de benzovlraflinose, belangrijk sterker, dan de in

't oplosmiddel optredende reflex.» Ook bleek het zijdelings terug-

gekaatste licht gepolariseerd te zijn ^).

AVij meenen uit onze proeven de conclusie te mogen trekken,

dat de in den titel gestelde vraag bevestigend moet worden beaiit-

Avoord en, dat dus ,,ware" oplossingen van stoften met groot mole-

culairgewicht in slaat zijn düFractie van hel licht te voorschijn te

roepen. Dit wijst dus op eene continuïteit tussclien ware en z.gn.

pseudo-oplossingen.

In eene onlangs verschenen belangrijke verhandeling: ,,Pjine Theorie

der KoUoïde und Suspensioueu" komt \i\i .1. Iïii.i.itzkk ') langs geheel

andereu weg tot dezelfde conclusie, ui. dat er eene coutiuuiteit bestaat

tusscheu suspensie's, colloidale oplossingen en ware oplossingen.

Aangezien hij aaiuieemt, dat de in colloidale oplossingen aanwezige

deeltjes jonen uitzenden, (door hem vooi' de platinaoplossing bewezen)

breidt H. deze coutiuuiteit ook uit lot de oplossingen der electrolyten.

Zijn resultaat is dus met het onze in o\ereenslemining.

Artuur Mült.er heeft mioi- ceniue uiaaixlen ^ eene klassilicalie der

1) Het ratTuioscdeiivaat wordt tn do litcialuiir als octoheiizoaal bcsclireven
;

of er werkelijk aclil heiizoylgroopen in voorkomen, schijnt on.s nog onzeker. Üe

twee andove zijn liexabenzoaten. Voor liet tristearine werd door vriespuntsverlaging

in cliloroform gevonden (4,515 gr. p. lOü gr. CH Cl,, verlag. 0,187°) 867, ber. S66.

-) Bij beschouwing door een nicol verdween de lichtretlex meestal niet geiieel.

De vraag doet zich dus voor, of, niettegenstaande geel licht gebruikt werd, toch

nog eene fluorescentie optrad ol' anders elliptische polarisatie.

^) Z. f ph. Gh. 45, 307, 3-21, (1!103).

') Z. f. anorg. Ch. 36, 340, (1003).
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cnlloirlon fre.trevon. waarin liij pcnc .^cliciflinL;- iiiaal<t lussclipii .,Sii>-

])ciisi((ii('ii tbiner Tcilc"". liijw \;ui iiic^talcu en ..l-iisun.ucn IiocIiiikiIc-

ciilarcr \\M'l>iii(luniii'ir", Ihj\. \aii ciw illcn. /.cliiiccl. (Icxli-iiic. De

c'ci'sifii /.uimIcii ui'cii (lsl^(lli^(lll'n dnik niinci'ciicn cii iiirl ililluiidrci--

Itaur zijn : di' laalsicn wel. cclilcr in <>erin,ii'o mulo. lidcwcl .\l( i,i,i:i;

spi'ookt \an ..princiiiiell wi'soiiiedejie deltilde"' laai liij loch de

inoiicMiJUIicid \ an ..licwisse l'('i)f'r,uanjiO diesci' lioiden Ivu |icrmn|i|H']r"

(i|icii. Wij nircncn, dal aan die >rlii'idin_u' nii'1 meer kan wdiMlcn

xasIjii'liiMidcn.

Hel is nn /.oker ind nnnioii-clijk, dal, /.ooals ook Si'hinc; in /.ijnf

iaalsic \('i-iiandt'lin^' in'i nilsprcci^l. di- dddr JR'ni vcri^i-cux'n oplistdi

Icdiut' (p|il()s>iiiL;('n {onk \ir\ walri') liij uciirnik \an /.('(.'i- inlciisc liclil-

lir<inn('n inrl oplix-li Icdii; /nlicn iilijkcn Ic zijn. Iv'n nia\iiniini-

,Ui-i)Olk' diT decdljcs, welke de dillVai-lic \an hel iiehl \cronr/aken

liul. Nol.uxMis iv \^ i,Ki(;ii. i)ij =ti ',„„/; \(i(ir dl' niiniinnni-.üruolle nia;^'

men xdlucns den/eirdiii nalnni-knndiü-e. afdalen lul (iiiiicveer '

,„„„ }-.

daar liij in ISlI'.l de nieeiiini;- Ik.'cI'I nilL;'e>|n-(pl<cn. dal de Idanwc

klem- \an den liriiirl ddur dili'raetie \an liel lielil aan ile Inelil-

nuileeiden zdu (Mil.--laan. Ook al zal nn menigeen die lilanwe klem-

eerder w dien loeseiirij\en aan de eiiien kl(Mir \'an ceii der Iniord-

bestanddeelen \aii niize alninsfeer. iil. di' /.iinr>l(ir. /.nn hlijkl

toeli nit Iv \'i i.l-.K.ll > lioeliiMiw iiii;. dal er \an di' zijile dri' |ili\siea

üeen Uezwaai' lieslaal ecii lielildillVaelii' nniLiclijk Ie aeliicii voor deel-

ijes z()(i klein al> ik' siik^lul- ni /.uiii-^inrninli'eidriL i'al zij dan liij

iniili'eidi'ii ini'l niul.Liew . \ an ± .'iOO inl lüOl) nuk n|ilri'eill. kan

allennin^l \x'i'w iiiiilrren ).

Hel scliiini \an lii.'lan,ü\, dat j)r()e\en als de hier lii'liandelde, w nrden

herhaald np nicfr nit;ielireide schaal i'ii nn'l di' hnl|iniiddelen, w aar-

ii\i'r een |ihvsi--rli lal" n-alnriiini lie-ehikl.

AiiisliTiljini. -lannai'i llt()4. (>r(i. ('lum. I.'ili. <l. Inir.

h A. CoTïON fii II. .Mnrrii.v liL'bbcn onlangs |( 1. li. 136. llir)?! ik' nllraniicroscoop

van SiKDENTdi'r en Z.-;h:.mo.m)y toegepast um een bacterie (ile peiipneinnonia hovina)

wier alnieting ligt oj) de grens tier microscopische ziclitbaariieiil, waarneembaar te

maken, en wel met een positief resultaat. Zij hebben blijkbaar van rle, in elk water

in groote lioeveellieid aanwezige, viltraniicn>sco|)iscbe stofdeeltjes geen last geliad ; zij

geven trouwens op, eeist ua toevoeging van tie bacteriecultiiui- de vrrliclilc, zicli

bewegende deeltjes te hebben waargenomen. Als de ahnetingen van deze bacteriën

liggen ü|) de grens van het microscopisch zichtbare, zullen deze ongeveer 100 up

bedragen en kunnen dus de in het water aanwezige stofdeeltjes, bij klfinere af-

meting, niet hinderlijk zijn geweesl.

Ditzellile kan Zeker niet worden gezegd van een diel der waaiiirmiugeii onlangs

door K. K.vEHUi.v.x.N (Muncli. med. Wochcnschrift 50. Jusi'.i. Cli. Cenli.bl. TJOi, \\



( 7S7 )

Scheikunde. — T>q Fleer Hoi.li-man spreekt: „Over fh'. nhmf'u' rav

il ilinirlii-iizol.

De lieei' üi'.i.km \n, ilie in zijn iiriH'Cx-liriri (MMiii^c ini'dciIccliniii'U

o\'er iio\eiiuen(ieni(lt' iiitralie tleed. k\\;iin, lioi'wel zijne iinirxcn

onvoUedii;' hieven, lol liel liesinit. dal liicrhij de isoinere moiionilni-

vei'biiiding'cMi in eeiie nniisidi andere xerliondinu' oiilslaan als bij de

nitratie der andere haloii'eenbenzolen. J)aar het mij zeer belanurijk

toesolieeii, dil nadci' \asl te stellen en de heer ÜKKk^rvN zelf hiertoe

geene gelegenheid liad. heb ik dit (inderwerp ()|inieii\\ bestn(h'ei-d en

deel hierbij de door mij \erkregen nitkonisten mede.

De moeielijkheid. die zicii hiei'bij A'oordeed was deze, dal iiel

iirtlmlbuxirintrdlienzdl (h»u' ons niet k(ni \erkreuen worden, zoodat

de methoden, die bij de nitratie|M•o(hl(•t^'n (h'r andei'e haloiicenbenzolen

lot dl' kennis ih'i- vcrhonding \oeren, waarin <le i^omeren ontslaan,

hier niet kondeji aangewend wordcMi. Twee waarnenunLicn \an den

lieer Hkkkman ga\en eclitei- den sleidel in de hand. (mii nok hier

genoemde verhombn!^' te \iiidi'ii. D(_'ze waren: I" (h' zeer \iilledige

omzetting \"an y)-niti-olbio(n-benzol met nali'inmmeth\ laat tot het oxcr-

iiepublicoord. Üat H. ije in oene ei\vilu|iIossing aamvu/.iiie deeltji's nirt den ultra-

microsonop al.-; lichtende puntjes waurgenümen lieelt, behoeft na liel onderzoek

van SiF.DE.xToi'i'- en Zsigmondy niet te bevreemden en werd door iien ook als mogelijk

voorspeld. Hij geelt eelilef eveneens aan, ia druivensuiker en nielk.-;Liikeioplossingon

die deeltjes te hebben gezien en zegt : ,,von Kolilehydiat(.>n untersuclile icli Dexlrin,

Gummi aiab., 'rraubeiizi.ieker und Milchzucker. Sie iiaben sammtlicli viel überein-

stimmendes in iViiem mikroskopisclien Aiissehen. line wiisserigei; Lösungen zeigen

eine Menge grösserer und kleinerer Tcilehen (sammtlieh uUramikrus^kopisch !) welelie

das Licht grö.ssentl}eils pokuisieren'". Nu wordt nei-gens aangegeven dat deze

oplosssingeu eerst bevrijd zijn van de daarin zwevende stofdeeltjes; deze moeten

ronder twijfel in liooge mate storend hebben gewerkt. Dat, althans bij druiven-

en melksuiker, alleen deze zwevende stofdeeltjes tloor \\. zijn waargenomen, wordt

waai'sehijnlijk ilaar hij spri.'ekt van grootere en kleinere deeltjes die aanwezi"-

zouden zijn. Ook is bet bevreemdend dat dextriue en gom, welker waterheldei-e

oplossingen met den elecliisclieu lichlkegel onderzocht een zeer sterken lichtsebijn

geven. ,in iiirem mikroskopisclien Aussehen" veel overeensteinmiiig zouden vi'r-

toonen inel ghieose en lactose, waarvan de oplossingen, \olgens Srmxc.'s metliodc

gezuiverd. >lri-lits een zwakken rellex vertoonen. iMiidclijk zij er op gewezen dat

S. en Zs. ± .") a y. beschouwen als de uiterste grens voor den diameter van deelljes

welke als lichtende puntjes in den ultraniieroscoop zichtbaar zullen zijn
; de diameters

der glucose- en l.ictosemolecuien zijn zeker veel kleiner.

Zondei- twijfel zal blijken dat voor het ultrainicroseopiscli onderzoek in vloei-

slollen de a.'mwezlgbeid der overal aanwezige ullramicroscopische stofdeeltjes (die

blijkbaar niet in rust zijn) een groot bezwaar zal opleveren. Siebentopk en Zsigmomiv
schijnen door iierhaald uitvriezen het water van ilii.' stofdeeltjes Ie hebben L'i'zuiverd

(l.c. p. ir.,
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eeiikuinslige aiiisol ;
2° do verdere iiilmtie \aii hel iii liel iiilralie-

nu'iigsel aanwezige ortliüiütrotluoorheiizol tol (liiiilroHuoorhciizol

(Fl : NU„ : X()„ = J
:

'2 : 4) welke laatste verhiiidiiig dooi' den heei'

Bekkman in zuiveren toestand is verkregen.

Ik overtuigde uiiJ in de eerste plaats van hel i|uaiililatiel' \'erloo|i

der onizctting van yy-iutrolluoorhenzol mei NaOCli,.

1.8847 gr. 7;-N02 Co Hj. Fl = 18.01 miUimoI werden in zeer weinig zuiveren

niethylalcohol opgelost en ruim 1 uur in een kokend waterbad aan een

opstijgenden koeler verwarmd met de aequivalente hoeveelheid NaOCILj,

opgelost in methylalcohol tot de concentratie van Ü.75 normaal. De vloeistof

reageerde daarna nog zwak alkalisch en werd door toevoeging van een spoor

verdund azijnzuur neutraal. Zij werd in water uitgegoten, waardoor een

zeer fraai wit product neersloeg, hetgeen werd afgezogen en aan de lucht

gedroogd. Zonder verder omgekrystalliseerd te zijn, vertoonde het het smelt-

punt 52 -53'', zoodat het zuiver /* nitranisol was.

Alelaiulrolluoorlicnzol wordt daarentegen in deze verdunning do(u-

Nn-nieih\ laat in één uur in het kokende waterbad zeer weinig aan-

gegrepen :

1.0842 gr. Hi-NOj Cc Hl. Fl = 7.7 millimol werden vermengd met 10 cM''.

eener oplossing van NaOCH, Vi-sus normaal, zijnde de aequivalente hoeveel-

heid. Na verdunnen met water werd terug getitreerd met 7.50 cM^. Vi nor-

maal zuur, berekend 7.7 cM^. 0.2 millimol der verbinding waren dus omgezei,

of 2.6 7o der geheele hoeveelheid.

Hierdoor is het dus mogelijk om in een mengsel \an ///- en ji-

lliioornitrolienzol heide (|uaiitilatier li' hejialeii, zooals de proef ook

leerde :

a. 1.1040 gr. = 7.88 millimol van een mengsel van 89"/,, para- en 11 "/u

metanitrofluoornitrobenzol werd 1 uur in een kokend waterbad aan een

opstijgenden koeler verhit met 10.1 cJP. Namethylaat '/i-jgs normaal, zijnde

de aequivalente hoeveelheid. Na uitgieten in water terug met 0.8 cM'».

Vi zuur, overeenkomende met 0.82 millimol meta, als men de correctie van

2.6» o voor het aangegrepen meta aanbrengt. 0.82 millimol = 10.5 % meta.

h. 1.1250 gr. = 7.98 millimol van genoemd mengsel werden analoog

behandeld met de aequivalente hoeveelheid, zijnde 16.9 cM''. Na-methy!aat

Vs-iü normaal ; terug met 0.85 cM-'. '/i zuur, na correctie overeenkomende

met 0.87 millimol metaverbinding of 10.9 "/o- Gemiddeld is dus gevonden

in.7'"„ meta.

De heer Ri'',I',km.\n had waargenomen, dal dinitrollnoorhenzol (Fl : jM(J„ :

Jsü., =3 1 : 2 : 4) zich reeds in eid<ele iinnnten bij 15° geheel omzet

met XaOC!Hj tot het overeen komsliue anisol. Deze onrstandiglieid

zoude aixn te wenden zijn xoor di' (pianlilalieve lic|palin,ii dezer diiji-
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troverbiiidiiiu naast /^-nitrofluoorbenzol als dil laatste onder deze

zelfde (iiiistaii(li^'iiedcii oTiaanücüTcpen lilecf. Dit was inderdaad het

geval

:

1.0035 gr. para werden bij 15° gedurende 5' samengebracht met 9.53 cM-'.

Vi-91 normaal = 5.0 cM-\ 'i norm. NaOCH;;. Uitgegoten in water. Terug

met 5.0 cM-'. Vi norm. zuur.

Een mengsel \an /*- cii (liiiifnifluoorbenzol gal' de volgende uitkomst

:

1.1680 gr. van zoodanig mengsel, bevattende lü.9 "/„ dinitro bij 15'' ge-

durende 5' gedigereerd met 17.6 cM-'. Vi-u norm. Na OCH3 ; terug met 7.6 cM. Vi
1 7 fi

norm. zuur; dus eene hoeveelheid dinitro aanwezig van —'-

7.6 = 0.7
2.12

millimol of 130.2 mgr. overeenkomende met 11.1 "/o dinitro.

Door bovenstaande waarnemingen was liel (bis mogelijk om ineen

nitratieprodukt \an fluoorbenzol e\entneel aanwezig nieta- en di-

nitroflnoorbenzol quantatief te bepalen. Voor liet \iiiden van de

hoeveelheid orthonitrofluoorbenzol daarin, voerde ik dit, door her-

nieuwde behandeling van het nitratie|)rüdnct met geconcentreerd

salpeterzuur, in dinitroverbinding over. De heer Beekman had gevon-

den, dat \erdcre nitratie optrad (blijkende uit eene toename van het

spec. gew.), als genoemd product gedurende een lialf uur bij 0° in

de vijfvoudige gewichtshoeveelheid salpeterzuur (1.52 spec. gew.) werd

gebracht, maar dat zich na deze behandeling daari]i toch nog sporen

van ortliotluooruilrobeuzul lieten aantoouen, dooi- het produkt met

iiatron te koken, waarl)ij iv-niti'ophenol werd verkregen. Anderzijds

toonde de heer Beekm.vn aan, dat zuiver />- en /yi-nitrofluoorbenzol bij

de hernienwde behandeling met salpeterzunr geheel onveranderd bleven.

Ten einde nu eene volledige verdere nitratie van de orthoverbinding te

i)ereiken, verlengde ik den (hinr der hernieuwde behandeling met

salpeterzuur op 1 uur, waarbij dan eerst moest worden aangetoond,

dat ^>-nitrotluoorbenzol ook daardoor onaangegrepen blijft. Dit bleek

niet volkomen het geval te zijn, zoodat iiiervoor een kleine cor-

rectie aangebracht dient te worden :

u. 2.95 gr. zuiver p. NOo.Ce.Hi.Fl werden in de vijfvoudige gewichtshoe-

veelheid rookend salpeterzuur (spec. gew. 1.52 bij 0°) gebracht. De verbinding

loste er snel, zonder temperatuursverhooging in op. Na 1 uur uitgegoten in

ijswater; het fluoorderivaat sloeg terstond vast neer. Voorzichtig afgezogen

toen de vloeistof helder was geworden: herhaaldelijk onder ijswater fijnge-

wreven, totdat de zure reactie volkomen verdwenen was. Nu samengebracht
niet 9.65 cM''. •,..,., nt»mi. Na OCH;., gedurende 5' bij 15°. Terug met 4.77 cM-"'.

51
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9.65
l/l iioini. zuur. Verbruikt dus —- — 4.77 = 0.23 cM-\ '/i

'uirni. loog, over-
1 .VJd

eenkomende met 4-2.S ingr. dinitro of lA"/„.

h. 1.732 gr. para op dezelfde wijze behandeld. Nadat het zuur echter

door uitwasschen was verwijderd werd het resteerende door zachte verwar-

ming gesmolten tot eene heldere vloeistof. In ijswater laten vastworden,

fijngewreven en opnieuw met ijswater uitgewasschen, waarbij de vloeistof

nog eene zeer zwak zure reactie vertoonde. Nadat deze door ijswater was

verdwenen, als onder a werden behandeld 10.48 cM^ NaOCIL; '
i.,,:)

norm.

Terug met ö.ü cM'''. 'j norm. zuur; verbruikt dus 0.1 cM-*.
'

'j norm. loog,

overeenkomende met 18.6 mgr. dinitro of 1.0 'Vq. Gemiddeld uit de twee be-

palingen <ius 1.2 "/o-

lil liet lic/.il /.ijiidc \aii (leze gegxn eiis lieli ik nu het iiilrali('|ini(liikt

\aii lliioiulieiizdl aan dezelfde jtroeveii onderwoiiien. De heer Hekkman

had al necüiistaleeid, <hit de nitratie hij (1 mei een mengsel van

2.") (\Ar. sal|)eterziiur s|>ee. ^ew. 1.48 en 5 cAr'. zuur spec. i^ew. 1.5J op

10 gr. tliKiorlieiiziil een product levert, lielgeeii lilijkeus zijn slikstot-

gehalte (9.957„ ge\ (uiden, 9.93V„ berekend) enkel uil inoiioiiitrolicliaam

bestaat. Ik nitreerdo dus sulgens deze zdfdi' \\ijze en zuiverde liet,

ook in ijswater lialfxasle prodidil door lid eei'sl mei ijswater (e

wassclien, zorgvuldig er op lelteiide dat geene oliedruppeltjes weg-

spoelden, daarna met water van ca. 20^, waardoor het gelieele product

tot eene homogene \'1o(msIo1' sinoll. Dooi' een scluMlrecliler werd de

liool'dmassa \an liet water, iiaiial alle zure i'eactie verdwenen was,

\er\\ ijderd, de lieldcie lichtgele olie door een strook tillreei'[)apier

\aii nog enkele waler(inippels bevrijd, en ten slotte in een reageer-

liiii> op W) 100 \cr\\ arnid. loldal zij hij bekoeling niet meer troebel

werd. .Men niaii aaiinenien, dal dan al het water is verwijderd, als

ook ucriiige li(K'veellie(len \ an evenlneel aanwezig onveranderd

llnooihenzol. Hel dus \-erkregi'ii product stolde na enting hij 18.°7,

hij eene tweede hereiding hij IS'^fJ.

Het he\al lii'eii diliil ruil noorheiizol ;

1.4115 gr. werden met 9.45 cM-\ Na-methylaat i',.^;; normaal gedurende 5

minut(;n ofi 15° gehouden. Terug met 4.9 cM-'. '/, zuur — 9.46 cM. '/i-gg.

Daarentegen wd inetanilidlIiKKn-hciizol :

(/. 5.208 gr. nitratieproduct = 36.9 luiUiuioi werden met de aequivalente

hoeveelheid Na-methylaat, d. i. 78.5 cM'*. 1/2-12 normaal gedurende 1 uur in

een kokend waterbad verhit. Nadat in water was uitgegoten, werdt terugge-

titreerd met 1.5 cM-\ Vi norm. zuur, na correctie overeenkomende met
217.0 mgr. meta of 4 2 "/„.

h. 5.817 gr. nitratieproduct = 41.3 millimol, op dezelfde wijze met 79.7 cM^
Na-Methylaat Vi-m normaal d. i. de aequivalente hoeveelheid, behandeld.
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Terug met 1.55 cM^. Vj norm. zuur, na correctie voor aangetast meta (2.6%

overeenkomende met 224.8 mgr. oI'3.9"„ metaverbinding. Gemiddeld dus

i.l 7o meta.

Bij deze bepaling dei' lioeveellicid nieiax ('rl)inding is ondersteld,

zooals ook wel zeer waarseiiijnlijk is, dat ook liet orllioiiitroHüoor-

benzol, in liet nitatieproducl aanwezig, zich quantitatief met Na-rae-

tliylaat omzet.

Door liernieuwde behandeling van het nitratieprodnct met gecon-

centreerd salpeterznnr op de boven aangegeven wijze, verandert zijn

stolpunt niet noemenswaardig, want het werd daai'na bij 18. °8 ge-

vonden. Dit had de heer Bekkmax ook reeds geconstateerd. Toch

bevat het tweemaal genitreei'de ])ro(lnct Ihans dinilrofluoorbenzul:

(/. 1.0015 gr. tweemaal genitreerd product werd gedurende 5' bij 15° in

aanraking gelaten met 8.4:5 cM-'. Na-methylaat '/i.,,i normaal. Terug met
8.45

3.9 cW. Vi zuur. Verbruikte loog dus 3.9 =0.5 cM'' Vi normaal = 93.0
' "

1.91

mgr. dinitro of 9.3 ", „.

h. 2.264 gr. werden analoog behandeld met 10.15 cM'. Na-methylaat

Vi-91 norm. Terug met 4.25 cM-\ Vi norm. zuur. Verbruikte loog dus

—'- 4.25=1.06 cM'>., correspondeerende met 197 mgr. of 8,7 "fr, dinitro.
1.91

Gemiddeld dus 9.0 "/„.

Nu zagen \\ij boven, dat i)ij de Itehaiideling van zui\'er p. nitro-

flnoorl)enzol met sterk salpeterznnr gedurende 1 unr 1.2"/„ verder

genitreerd worden. In het tweemaal genitreerde mengsel is 9.0°/„

dinitro en 4.0% meta aanwezig, \) dus 87"/,, para: hiervan 1.2% be-

draagt l.OVo van het geheel. Deze hoeveelheid van 1.0% moet dus

van het gevonden gehalte aan dinitrotlnoorbenzol worden afgetrokken

om de hoeveelheid hiervan te verkrijgen, die eidvel door verdere

iMtratie van o-nitrotluoorbenzol is ontstaan. Deze bedraagt derhalve

B.O'Yo, overeenkomende met B.1% orthoverbinding. Volgens het bo-

venstaande is dus de samenstelling van hel nitratieprodnct:

6.1% orihnilroliuoorbenzoi j onlslaaudc door nilralie van Ibioor-

4.1 % uieta ,, ,, ,, benzo! bij O", met zuur \aii de

89.8 7n P^i''^ >) .> j> ' boven aangegeven concentralie.

De samenstelling van liet tweemaal genitroerde product wei'd ge-

vonden op 9.0% dinitrotlnoorbenzol. 4.()"'„ meta en ST.O''/^ para.

1) 9.ü"/o dinilrij = ü.i"/,, monouitro. Uour hut vciiler nilrcci-cii worden du^ lOO

gow. dcelou eenmaal genitreerd product lot 100 -j- (9.0— 6.1-) = 102.6 gew.

deelen, die 1.1 gew. deelen nietM ol' L'^'y bevallen.

51*
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Do7.o liet /.icli conirdlccrcii diun' ccii kiiii'-iiiicimM'l Ie iikiUimi \an

ilc'/.c >amciislcllinu. «laar liici- alle ilric de (•(iiii|iiin('iilcii Idciiaiikclijk

/ijii. I)i' ciuciisciiaiiitfii liicr\aii iikicIcii dan i(lciilicl< /ijii iiicl die

van licl l\\ i'i'iiiaal ucuili-cfi-dc |)rodul<l. Iiidcnlaad wcimI \iiur hel

sl()l|Mini \an ziKidaiiiü iiiciiusci IJ^. 7 cii l!^. !• licn (riidcii. Icrw ijl \()(ir

jreiiociiid |iriidukl hel >l(il|Mnii hij Is. M \:\u:. Ilcl sjicc. licw . \a)iliel

kiin>liii('iii;>('l iiiocl, \|pll;(ll^ lici clsciiiiii; naar i\v ^(.'U(>\ i>iis \aii den

lictT Ukkkm \N ) 1.277!) licdrajicii, Iitw ijl hij \(Mir licl (Inlilu'l üciii-

trecrdf proiliici 1."27'.M \nii(k Dil honLici-c cijirr /.al naar allt' waar-

scliijiilijklicid daaraan moeien worden loeiiesclii'evcji. dal de corrof-

lies, die nioe^Ieii aaniicliraelil \\(]i'(leM. ecni<>'S7Jiis on/.eker /.ijn, y.oodal

ceiie ^i'oolere nauw kenri.ulieid dan ca. I

"

'„ niel kon liereiki wordiMi.

Is (laardoor het W('rkeliij<e uc'lialle aan dimlroxcrhindini;' een weinig;'

lioüfi'er. dal der inela\crliindinji' iels iauer. daji oel'enl dil op het

s|)iH'. li'ew . terstond een aan/.ienlijken in\ lued uit, terwijl hel >tol|Minl

niet nierkliuar \-erandert. Inderdaad i^ een meerder uehalte \an

0. 8"/,, aan (!initro|)rodiK-t voldoende om hel \erschil in sper. gew. Ic

vei'klai'en.

Ik iieli ook noii LH'tracht. Ilnoorlien/.ol hij 30° Ie nilreeren, waartoe

ik hel/.elhle /.nnrnienusel als hij de nilratie hij (T aaiiwendth'. Üij

hel indi-nppelen \ an llnoorheir/.ol iji op die tcmperatnnr afi^ekoeld

/.nni'meniisel lost hel er. onder wcinii:' xcrhooiiinu' x'aii tenipcratiinr,

met <lonkerhi'in]ie kleur in op. Juist als ook hij de nilratie van

hroomheii/.ol wcimI waaruenomen. Nadat alle 11 uoorhen/.ol was toc-

lixwoeii'd wi'vtl de Icleni- lan.ny.aani lichter: en toen het iiitrntiexat

uil hel afiioeliMid menusel was ücnoinen en zijn inlutud op ca. — 20° w as

f;ekomen. werd \i-ij >nel de \ loeistot' ludiliieel en rees de lempera-

tnur lol ca. -}- 10 . liet >chijnt dus. dal de nilraliesnelheid hij

— 'AO reeds aan/.ie'idijk i> \erli'aaL;d, daar hij O hel inhi'ciiücn \an

eiken druppel lluoorhen/ol door een /.eer merkhaar calorisch ell'et't

hejreleid w(u-dl. ih-l slolpunl \an hel. op dezeirde wij/.e als ho\'en

\('r/,amelde nitratii'producl la:: hij IM. 1, waaruil is al' Ie leiden, dal

hel in samensl(dlin': weinig \an hel dooi- nilratie hij O" \ ei-ki-euen

product verschilt. |)il kan slechts oiifixweer 1"
„ minder in liehaUe

aan liij|ii'odiiclen /iJn.

()\i'r/ien wij thans. Iieljii'en de ipiaiililalie\ e hepaliim-en der nilra-

tiepi'odncten \ an de haloueenhen/olen u'cleerd JK-liheii:

') Spec. gew. mulii 1.2J:J2: para 1.:25.S3: diiiitru 1.17 Is. alles bij S4.' IS.

I
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Teil tluitlclijksic hlijkl ook hij (kv-e iiilralic \;ui tliioorhcii/.dl. dal

(Ie iinlded \aii het Ihuinialddiii np de pkiats der nili-ouroei» uflicel

anders is dan die (Km- (txcM-iüe haloiienen. tlie |iierin \rii wel gelijk

werken.

GrouiiKji'u,, Derenilier 190;^. Lnh. d. l'n'ir.

Scheikunde. — T)e Heer IIoogkwerff i)iedl nainens den Heer Jan

iJiTTKN een nie(h>deelin,ii' aan, getilekl : „lii'sclirijrhui rmi Ci'ii

titi'stri tot n'iji'liiuj rail di-n ilriik hij distilhltic <iii(Iit rrriiiiii-

di'fdi'ii dfuL."

Bij distillatie oiKk-r veriniii(k'r(k'ii druk is het aüijd san ixdang

ik'/.en ,<ie(hiien(k.' ik' ihsliikilie (•(Uislanl Ie hi)ii(k'ii: (hkwerl' iiKiel

daareniióxen ile (h-iik, waaronder gecUsliik-erd wiir(h. een h('|>aakk'

zijn. I)il kialsle is h. w hef geval i)ij de kein-ing \aii minerale oliën,

waar\an \(>elal wdrdi Ncrlangd. dal hij (>en l)e|)aalden druk, \\-eike

dan gewoonlijk aan/.ienlijk mindci- is dan die \aii de alniosfccr en hij

een hepaalde lemperalunr eene Nasigesleldc lioe\(>ellieid oNcrdislilIccrI.

Aangezien hel niel mogelijk is om door hel loclalen \aii liiehl,

waarx'an ik' liocNccilicid door een klcmkraan wiirdl geregeld, den

ilrid< Ndidoeiide conslaiil ie honih'ii. zijn dan ook \'an \ ('rscliillende

zijden loeslellen aanlie\olen, wa.armede anlomaliseh dil doel /.(ui

hereikl worden. ')

I) Kamerungh Onnf.s, Vershigi'ii dei- Kon. Ak. v. W'rtensch. .Imii l'.io:! p. :>r)7.

Staedf.l it' Hahn, Liehigs Aiiii. r.i."> p. "JIS.

GoDEFBOY. Ann. Clliem. I'liys. |(i| ISSi — 1 - p. '13S.

AuGER. Buil. Sor. Clicin. 13] IS'.IS ^ 10 -- p. 731.

Hausser. Hllll. Sur. Chelil. |3| 1 SOO 'IX - p. 253.

l]F,r,TiiA.Ni>. liiill. Süc. ükem. [31 1003 — 29/30 — p. 77(i.

Chem. Centi-. i'.i. 1003 — 2 _ p. oij.

A. iJMri's. VerslagL'ii dei Kon. Akuik'iuic v. Wetenschappen :27-ll-lS'J7.



( 7{»4 )

Aangezien deze loostellcn crlilcr n(' vrij saiiicnucsicid zijn, ui' ik'

reii(>!inii' van den (li-iii< (laarnicdc niet altijd xoidocntle is en ik zeer

tiikwijis distillatiesi onder \ennindei-den druk iiad uit te voeren, heb

ik getracht een toestel te eonstrneercn, dal vooi- mijn doel geschikt

zou blijken. Dit toestel geliruik ik nu reeds ruim 1
'

.,
jaar en het

\ol(loet aan de door nnj gesteiile eischen.

\'oor iedcron druk gelegen tusschen dicMi \au een k\\ ikznil \an

enkele ni.M. en \aii oiigexcei- (JOd m.M. is het toestel te gebruiken;

ih' geweusclite druk woimIi \rij nauwkeurig constant geliou'len.

« j .'3 tO 13 30
[, I ' I 1
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()]) (Ie luerliij lixnoegdo to(_"l<eiiiii,ï is (liiidolijkliridsliah e ile niidei^lf

helft een (lodrsiieile \an en de l)(i\ciiste lielTi een geziclil (P|i lid toestel.

.4 is een ulazen Imis niet (mmi inwendifjen diameter xan + ^^ m.ni.

en waaraan een 2 ni.ni. wijde Imis /> is aan.üezet; H is een spat-

bol ; C een nianometeriinis, die in hetzelfde kwikxat staat, als de

barometer D. A is bevestigd aan het houten stuk (I. dal in verti-

cale richting xersclmifliaar is tnsschen de stukken F. 1)o(h- draaiing

aan een rad, kan de buis A op en neer bewogen worden. ,1 is ge-

plaatst in een \at, gedeeltelijk gevuld met kwik ; de onderste ope-

ning van A is gesloten met een caoutchoucslop met een verticaal

gat van ongeveer -i iii.iii. diameter, terwijl aan het uiteinde \aii de

dnnne Imis B een xan hont, knrk of caoutchouc \er\aardig(l stuk

E is bevestigd, dat eene verticale doorboi-ing heeft, waardoor het

sluitend over de buis />' kan geschoven worden, terwijl er boven-

dien een zijdelingsche /\ (driehoekige) s[)leel, in is aangebracht,

doorloopende tot op de xerticale doorboring. Van 't stuk E hangt

de goede werking van het toestel af.

Tnsschen de buis (' en den barometer I) bt>\iiult zich een \er-

deelde en in verticale richting versrhuifbare schaalverdeeling, die

door L kan bewogen worden en die iianwkenrige aflezing \an den

druk mogelijk maakt. Uil de teekening ziet men verder, dat A en

(' zoowel onderling als mei de luchtpomp en mei de te evacueeren

rniinte \erboiidi'u zijn, met bidiulp \ aii glazen T sliikken en \aii

dikwandige caonlchonchuis. (Om de leekeiiing nii'l onduidelijk Ie

maken is de buis bij ,S' dooi'gesneden : men deiike zich tnsschen ile

lieide S"s een sluk buis \an nog geen 50 c.m.). Nocdi de onderzijde,

noch ile bovenzijde van A zijn vernauwd, om de reiniging der buis

te vergemakkelijken.

Xadal de kwikvalen behoorlijk zijn gevuld en de verbinding der

toeslellen is tol stand geliracdil, begini men met een krachlig wer-

kende, versteliiare waterstraallnchtpomp de lucht Ie v(M(liiuiieu. Als

gevolg daarvan stijgt hel kwik in .1. // eii ('.

Is de gewenschlc druk bereikt, daii draait uien .1 met bi>liulp

xan het rad zoolaiiu op, lotdal de puut \au de diielioekigi' opening

van iiel stuk A'. jiiisl boxen iiei kwik koiul. .Meii bemerkt dil ter-

stond d.-iar zich dau een stroom liiclil cii kwik door /,' naar // üaa)

bewegen. Moclii. (uii welke redeniMi dan ook, de xerdeeliii"- \ an

lucht en kwik uiel onmiddellijk iiilred(>u. dan is kloppen tegen Jl

voldoende, om die verdeeling tot slaiid Ie brengen, llei meegevdenle

kwik wordi mei kraclii tegen den waiid \au // geslingerd: daar//

als spatiiol is iugerichl kan gei'u kwik mei (K' aangexoerde lucht

door / of K worden meegevoerd.
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Is do gewensciilc di-nk iki;: iiid lu-i-cikl. dan draail men .1 lauor

of hooger, al iiaai'iiialc i\r druk iinii- Ic ütoiiI ut' li' l<l(_'iii is. Ilcrfi men

ooiiinaal op don gow oiisclilou dridv iiiüostold. dan lilijl'l dc/.c ((luslaiil,

aangezien door B steeds luolit wordt loogevoord.

Stel bijvoorbeeld dat godnrendo i\v distillatie zich tengevolge oener

beginnende ontleding slecht cimdenseerbai'e gassen diitw ikkoion, dan

daalt hot kwik in .1; hot moordere kwik, dat nu in iiot kwikvat

komt, maakt liet gedeelte van th' /\ vorniige opening, dat boven

het kwik uitstak, kleiner en als gevolg daarvan kan slechts minder

lucht door B naar // gaan : tenzij liet vermogen van de \vatorluclit-

ponip wordt oxcrsclireden. I>li,ifi de oorspronkelijke diuk dan ook

gehandhaafd. Is dit niet hot goval tlan moet men door \orscliui\ing

van .1 weer op tien oorspronkelijkcn drnk instellen.

In plaats \an den luironiotor on {\i.' manomotorbuis, kan ook een

verkorte drnkmeter mot verschuifbare sehaalverdeeling, (zooal> {\v

verklikker van imimi lnclilp(nnp. worden aangebracht ').

Scheikunde. — De Hcei' Bakhuis Roozeboom biedt namens Dr. A.

Smits een mededeeling aan getiteld: „Bijdrage tot di' /icnn/'.t

rail het rerloDfi der dain/is/iairiiinf/sreririin//en'}i;/ luj iralcriiie

uplossuKjen."

1. Het was Bi..\gden^), die in 1788 evenredigheid ontdekte lussohen

de vriespnntsxorlaging on iU' hoeveelheid opgeloste stof. Onder de

stollen, die hij ondorzoclil. waren er echter ook, die afwijkingen

vertoonilen welke oenei-/,ijds in dien zin lagen, dat do vriospunts-

verla""ing sneller en aMd<'i-zijds, dat zij langzamer toenam dan i\v

concontratio.

Ri'noiii'r •'), die geheel onbekend mot den ariieid \an üi.aodkn, in

18t)l dezelfde ontdekking nog eens dood en Coi'I'kt'), die tien jaar

later. 1871, de ondorzoekingon van liiuoiiri' vervolgde, beiden kwamen

lol hot resultaat, <lat afwijkingen van de regelmatigheid door 1)I.a(;i)e\

hol eerst (Hitdekl, zoowol in don oenen als in den anderen zin voor-

kwamen. Een onevenredig snelle toename van de vriespnntsverlaging

met de concontratio woi'd w aargonomen o.a. bij Nalir, XaJ, CaCk^ HaSO,

en ook bij NaC'1, lerwijl l>ij de nitraten van Na, NH^, Ba, Ca, Sr, 1'b

1) De Nederlandsclie Inslrumêntenfahriek to Uti-oclit, Directeur Dr. \. (1. va.n

HuFFKL, liepft /.icli bolast mol do vervaardiging van liel toestel.

2) Wied. Ann. 39, ]. (1S90).

») Pogg. 114, «3. (18Ü1): ib. 116, 55 (18621: ib. 145, 50!) (1871).

•) Ann. Chim. Fhys. M) 23, 3liü. (1871); ib. 25, 50:2. (1872) : ib. 26, 08 (1872j.
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Ag en liij Xa.vSO^, Xa.j('<):,, NI1,('NS hel tegenovergestekle werd

waargenomen.

Ter verklaring \an liet \erl()(i|), zooals hij NaBr enz. was reeds

door IvüDORFi' de \'orniiiig \an liydratcMi aangenomen. Coppet nam
nn voor ik^ afwijkingen hij de nitraten, die voor 'I meerendeel

anhydrisoli zijn, aan, dal <k^7(> door tic werking van het waler of

door de jemperatuursverlagiug ()|i een zekere, inet nader omschreven

\'\ijze, gemoditieeerd werden.

Resnltaten analoog aan (He \aii Iilagdf.n, Rüdorff en Coppkt werden

verkregen door Tammann ') in 1887 l)ij de hepaling der dam|)-

spanningsvernnndering. Tammann vomi Jil. dat hij de meeste zont-

oplossingen de damspaninngsvermindering hij stijging \'an de con-

rentratie sterker toenam dan de conrentratie, terwijl hij de intraten

Aan K, Na en hij KCH), het legenoxergestelde werd Avaargenomen.

De daarop volgende onderzoekingen van Brkmrr ^), Helmholtz '),

Walker ^) en Dif.tkrici *) gaven gezamenlijk hetzelfde resnltaat als

die hunner \oorgangei-s nl. dit, dat over het algemeen de danip-

spanningsvermindering sneller toeneemt dan de oonoentratie en dat

de zouten, die hierop een iiitzondei'ing maken in hoofdzaak de

anhydrische nitraten zijn.

De vriespuntsheiialingen van zouloplossingen van kleinere eon-

eentraties dan die, welke \roeger waren onderzocht, hebben tot

1903 het resnltaat opgeleverd, dat de moleculaire vi-ies[)untsvorlaging

bij stijging van de concentratie u/ikwiii). Daar deze metingen wai-en

voortgezet lot de coneentralie van ± 1 gi'. mol. per KJOO gr. 11.^0,

moest hieruit volgen, dat, waar door de vroegere waarnemers hel

tegenovergestelde xei'loop was geconslaleerd, een miiumumwaarck'

in de moleculaire vriespunlsverlaging moest voork(nnen, doch hij een

concentratie, welke lag hoxen die, waar de ontlerzoekers \an diMi

latoren tijd wai'en geëindigd.

In 189(5 was ik echter hij de dampspanningshepalingen met i\('\\

mici-omanometer lot het resnltaat gekomen, dat hij \-erdundc oplos-

singen, d.w./,. iiij oplossingen heneden de concentratie xan 1 gi'. mol.

|)er lOOt) nr. !!„(>, de moleculaire (lam|»spanningsvernnntlerinu' met

lic concentratie tacihini. Dit werd o. a, gevonden hij oplossingen \an

NaCl, KOll, ll,S(l, en ('nSO, terwijl hij KNO,-oplossingen iiel om-

1) Wied. Ann. 24, UiW. (1SS,J).

-') Ree. Ir. Cliim. 6, 122. (1887).

•) Wied. Ann. 27, 5GS. (1880).

') Zeilsdir. f. piiys. Clicm. 2 OOl'. (ISSS).

") Wied. Ann. 42, .M:;. (ISiC!); ij,. G2. (iKl. (IS'.IT). Ann. pliys. Cli.'ni. 27, 4.

(1898).



gekcordo \('rli)i>|) weid wauiiiciKiiiicii. Dil rosiillaul \\;is dus jijelieel

iii oxereoiiskMiiiiiiiiii nicl iR'liiccMi duor mijn voornaiiücrs bij meer

i^t'coiicentrecM'de (t|ii()ssiiigi'ii gcvondoii \\;i.s, docli ,t>eliecl in strijd fiiit-

gezoiiderd 1\N<)„) met de rcsullatcii der vripspinifsi)e|)aliiigcn.

Hel ,U()ld 1111 d<' \ raag : „Welke n^siillateii /,ijii ilc jinste?"

In de k()()k|)nnsll)e|)aling Imoiilr ik ren middel Ie \inden deze

\ raag Ie beantwoorden. Na aan df melJKidc ccnige xci'iieleringen

Ie lieliiieii aaiigeliraclil en mij t\tH)i- liel gein'nik \an een mavostddt

onat'iiaiikelijk \an de sciiommelingcn in diMi alniosferisclien druk

Hcmaakl Ie lielilien, werden de (iniler/.oekingen aangevangen en het

resuilaal A|(rii UtOO gepiiliiiceerd ').

Hel resuilaal was hel vnjuende :

De mdiecidaire k()(ik|»uuls\'erh(»oging nam hij oplossingen van NaCl

en KCl \aii af de eoncentralie ± ().,i gr. mol. |)er lOOO gr. Il.,(),

zoowel naar liooiiiM-e als naar lagere concenlralies. toe of m. a. \\

.

lie moleculaire kook])nnls\erlioogiiig hleek een niiii'nmiiii irani'di' Ie

bezitten, die l)ij ± 0.3 gr. mol. lag. Bij de anhvdrische nitraten van

K, Na, Ba, Ag en Pb eeliler bleek, geheel in aansluiting mei de

dani|ispannings- en \riespuntsl)(>palinuen, de moleeulaire kookjiunls-

verhoüging bij stijging van de eoneeniratie voorldurend af Ie nemen.

De schijid)aar minst nauwkeurige methode bleek <lus in staat te

zijn de \ riespunismethode zoowel als de dampspanningsmelhode oji

een font Ie wijzen. Het eerste werk was toen door eenige verbete-

ringen den mioronianomeler tot grootere nauwkeurigheid te d\vingen

en de proeven te herhalen. Een nieuwe reeks pi'oeven gaf in 1901 '')

wei-kelijk een resultaat, dal (pialilalief geheel in overeenstemming

was met dat verkregen bij de kocdvpunismelliode. Bij NaCl zoowel

als bij H.^S<)^ Irad een minimum in de moleeulaire dampspannings-

verminderiug op, hetwelk bij ± 0.5 gr. mol. lag. I\N( ),-o|(lossingen

aax'en evenals \roe"er een sterke ilaliuü' \aii i bij loeiiame \'an de

coneentratie.

K.VHLENBKHO '') voud iu liet zelfde jaar bij o]ilossingen van NaOl,

KCl, KBr, K.1 en .MuCl.., dal de moleeulaii-e kookpuulsverhooging

\()or hel eersie en laatsie zout \aii de coucenlralie ± 0.2 gr. mol.

lol ± 5 gr. mol. \-o(U'ldiireiid mei de concentratie toenam, terwijl

bij KC'1, KBr en K.l een iiiiiiof meer duidelijk uilgesjiroken minimum

gevonden werd.

1) Koninkl. Akad. 21 April (1900) en 30 Maart (11)01). hi 't zelfde jaar (lÜOO)

vonden Jonf.s, Chambkrs en Frazer langs krydscopiselien weg iiiiiiiiiia bij MgUJj

en BaClo liggende bij 0.1—0.2 gr. mol.

-) Koninkl. Akad. 28 Seplembur (1901).

») Journ. Phys. Cbem. 5, 339 (1901).
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liii.TZ ') was de eerste, die iii 1902 iiiijiie resultaten met zekerheid

kwam bevestigen. Hij vond een mininiinn in do moleculaire kook-

puntsverhooging-, niet alleen liij KC'i en XaCl, iloeli ook nog bij

RbCl en LiCl. Zijn vriespuntsbepalingen van alkalichloriden gaven

alleen \oor LiCI een \()ortdurende toename der moleculaire vries-

puntsverlaging met de concentratie, een minimum werd echter langs

dezen weg bij de chloi'iden der alkalimetalen niet geconstateerd. Bij

LiKO, en LiBi' vond Biltz een zwak minimum, terwijl bij de chlori-

den der tweewaardige metalen in aansluiting aan de waarnemingen

\-an JoNEs, Chajibers en Fr vzeh ) lajigs kryoscopischen weg zeer

duidelijke minima konden worden aangetoond, in de meeste gevallen

liggende tusschen 0.1 en 0.2 gr. mol.

De eersten, die langs kryoscopischen weg minima in de moleculaire

vriespuntsverlagingen bij de chloriden der alkalimetalen beneden de

concentratie 1 gr. mol. ontdekten, waren Jones en (tETMax *), die in

den onlangs verschenen Juhi'lhrmd für (fst/nihl hunne rosuHaten heitben

medegedeeld. Het is wel opmerkelijk, dat deze waarnemers met het

gewone apparaat van Bkckmann werkende, nauwkeuriger resultaten

hebben \erkregen dan Raout met zijn schijnbaar idealen toestel.

Immers Raoilt vond bij NaCl-oplossingen tot de concentratie 1 gr. mol.

een regelmatige afname der mol. vriesjtuntsverlaging bij toename der

concentratie.

2. Na op deze wijze zeer in 't kort aangetooiul te hebben wat bij de

studie der viet verdunde oi»lossingen de kookpunts-, dampspannings-

en vriespuntsmethode aan hot licht hebben gebracht, laat ik hier

volgen de resultaten van de bepalingen der dampspaimingsvermindering

van NaCl on NaNOa-oplossingon verriclil mol don iiiicrdunnioineter,

waarin de aniline-water-manometer vervangen was door den mano-

meter \an Lord Rayi.eigh ^1. Ter verhooging van de zekei-heid der

idtkomsten scheen hot mij namelijk zeer gewensclit eenige metingen

te herhalen met een ander mootinsirumeut, waarxan do nauwkeurig-

heid mot die van mijn manomotor niet te veel verschilde. De vinding

van Lord Ivaylekjh was ilaarom voor mij een zeer w^elkome

gebeurtenis, omdal mot zijn manometer volgens opgaAO een nauw-

keurigheid van ± 0.00045 m.m. Hg te bereiken was, terAvijl mijn

manometer een nauwkeurigheid van 0.00025 iii.in. Hg bezat.

De manometer van Lord Uaylekmi on di^ opstelling van dezen

toestel is in de fig. 1 en 2 weergegeven. .1 is oen barometerbuis,

1) Zeitsch. f. Phys. chem. 40 s. 185 (1902).

3) Amer. cliem. Journ. 23, 8!) (1'-)I)0): ib. 23, ül'J (1'JOü).

3) Zeitsflir. r. 1'liy^^ik clieni. 46, 244 (1903).

*) Zeitschr. L Pliysik chem. 37, 713 (1901).
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(lio /icli \aii li()\-(>ii in Iwoopii \i'i-l;ikl ; ili' l\v(>o \ (-rlakkinucii /.Ijii Inj

lili lol liollcijcs \;ni +^ '25 iiiiii. (liaiiii'liT iiiluclila/rii. In dc/.c

holloljos i'ciUcii l\\(.'(' lijn iiilucirnickcii ula/.cii |Minli'ii, ilii' \an (iikIim-

scli('r|i /.ijn lnjn('s|(-|i(Mi. (tp ilc l)iii/.cii Li., die, (l;iar ilc liiiksclic in

tweeën is vci-lakl, /.doals in ilc iioi-i/onlalc iirdjcclic li' zien is, drie

stoiiripunlcn oiiicvcrcn, is een i;ia/-<'n phial A .i^cIc.tiiL die een aan (k'

\-()oiy.ii(k' \civ.il\('rd spiciiclljc .)/ draaft. De l)e\'cslinin,ii' \ an (k' ^'lazeii

|)kial .\ (i|i d<' <lric sl('nii|iiinl('n vw \an hel s|)i(>fi('ilic ,1/ oji ik'

Si-lazen pkuU g-esckie(kk' (kioi- inid(k'l \aii walcr^ias.

Ter\Nijl de hni/.en ( 'I
' liij de (i|)sli'llin,i; ^an l;Oi-d li wlkküi door

niicklel \'an .'5 lutMei- lanijc recklr jiia/,en huizen ind zijn Incstel \er-

bonik'n waren, zijn er hier nnii' ± ,'55 cm. hiiig-e glazen s|iiraleii

tnsschen aangeliraehl (mii elke \\ ringiiiii' Ie \ iHiikdUu^n.

De nianonieler II met haronielelerhuis .1 is (zie lig. 2) mei (!ailletef-

kil in een gienl' \an een stevige plank I' hexestigd, \\elke plank

deel nilmaaki \aii een skdtafel *S', die dooi' middel \ au de schi-oet' /•'

om een horizontale as draaibaar is. Deze as loopi door de stemi|)uiilen

van twee stel sehroex'en Z. \\aar\an er slechts één in de tigunr 2

te zien is. Het sj)iegeltje op dc^i manometer is zoo geslekl, dal de

vOürl<ant evenwijdig is aan genoemde as en mei hel midden \an hel

spiegeltje samenxall. De luehl\ anLici- T, waarin de haromelerlmis

van onder eijidigt, is dooi' middel van een caoulehunc-slang van twee

klennni'ii (! en H x'ooi'zien en met een kwikrcserxoir A' \erl)on(len.

Hel pi-incipe, waarop d(>ze manomchM- hcrnst, is hel xoigende:

Is de haromelerlmis lol in de holleljes Uil mei Mg ge\nld en ile

(li-nk iii heide heenen \an iU'w manometer .gelijk, dan kan men door

gelijktijdig gebruik \an tie klem //') en de schroef /i" bewerken, dat

de twee ghizen spitsen de kwiks])iegels, die nu in één iiorizoiitaal

\lak liggen, juisi aanraken. Dil puni is zeer nanwkeui-ig Ie be|>alen,

doordal men mei lU' pnnlen le,gelijk de spiegelbeekleii waarneemt

en dus als 'l ware \ icr punlen elkaar twee aan twee ziel naderen.

Werd W\ lichl \an cci) gloeilani]) ƒ/ door een lens geconcenl reerd

en dooreen spieg<'l /;/ op den maiiomeler Licworpen '
), dan kon, wanneer

de spitsen door Iwce loupen gelijktijdig werden waai'.ii'enomeu. na een

zeer korten oelV'uinuslijd een ^roole nauwkeurigheid \an inslelling

worden bereikl.

De staml, welken ile spiegel ,)/ hij dez(_' inslellin.g imieeml, de

1) De klem (1 ilii'iil vooi' ile grdvo inslollina:.

-) Daar liet iioeiüg lili'ck elke vi-rwnriiiiTiü; v:ni den niMniiinclor zoovcol mogelijk

te voorkomi'ii word lussclicn de gloeilamp eii den inaiKimelei- een dikke asbest-

plaal n aangelnaclit, waarin een glazen vat k mi'l ren aluinoplossing ter absorptie

van de warmleslralen was bevestigd.
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nnlstand dus. kon ddor middel van een scliaal en afleeskijkor met

krnis-draad met sclierple worden waargenomen. Werd nu een dniks-

versehü teweeggebraelit li.v. een zooilanig, dat de kwikspiegel in het

linkerheen eenigszins ondaag en die in liet rechterbeen ondioog ging,

dan Ivon een instelling \ an beiile pnnten op de kwikspiegels opnieuw

bereikt worden door de steltafel, waaraan de manometer bevestigd

was. door middel \an de schroef A' een kleinen hoek naar links te

hiten draaien, waarbij tevens de sciiroef H gebruikt moest \vorden

dixar de bolletjes BB geen n olkomen bollen zijn en ook niet \ olkomen

denzelfden diameter helibcii.

Zijn de glazen spitscü o|inieiiw op de gewenschte wijze ingesteld

en de kijker opnieuw afgelezen dan is het duidelijk, dat wij liet

hoogte-verschil der kwikspiegels op eenvoudige wijze kunnen be-

rekenen uit den hoek \an draaiing, wanneer ons de afstand van de

glazen punten liekend is. Is deze afstand / en de iioek van

draaiing o, dan is het hoogte-\erschil der kwikspiegels:

/> = / s'iH a.

Noemen wij de met den kijker waargenomen uitwijking; in ni.m.

uitgedrukt a en den afstand vaji de schaal tot den spiegel //, dan is

"
. . .

"
ft/ 2 <t ^= -

, waaj'N oor nuts « zeer klein is t'/ (t = —
- gesciu'e\en mag

Avoi'den.

Daar verder xoor kleine hoeken sin a ^ t<i a kuinicn wij in dat

geval schrijven

lil

/>^ltaa = ~ (l)
-/>

Zijn de hoekeu te grool \ nor deze \ erwaarloozingen, dan krijgen

\\ ij \t)or // den volgenden \oi'ni

la { 3 ,r \
A = 1 (2)

u. V -^ ii>''J

De afstand der glazen piiiilen \\erd met een comparateur bepaald

en bedroeg 24.(i(i m.ni. = I. De afstand van de schaal tol {k^w

s]uegel bedroeg 27.'Ï5 m.m. ^ A.

liet bleek ini. dal. wanneer de uilwijkijig // kleiner was dan
]()() m.ui. de foi-nude (1) kon wcirden toegepast, terwijl bij grootere

uitwijkingen tbriiiule('2) iioodig bleek.

De nauwkeurigheid \an iustcdling, die bij deze opstelling met de

inannineler \aii I.nrd i;\n.i:ioii xcrkregen worilt, bleek mij (t.J schaal-

deel lil' ().(l(l()4r) m.m. lli: Ie bedragen, terwijl deze bij mijn mano-

meter, zodtUs reeds gezegd, ().()()()2.') m.m. Hg bedroeg.

F'kj. 4 geefl de geheele opsleiling weer. A is de micromanometer.
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T A 1! K L I.

C'ulUiMltlMlU'

iu gr. mul. p.

1000 Kr. 1I.,(J

Pu- - I',

in III. IJl. Il*;

van 0°.

Pm ')

in III. UI. 11^

van 0°.

'0,08310

(>.(14U

0.1073

0.3823

0.(i'2!)9

O 9887

'2 017I1

3. 352'!

O (lUTüO

I) Oil'il'.t

O 05533

(I IIU12.">

0.14504

O 31(M7

O 53442

0.103

O 151

(l.l'i'.7

(I TilO

(I I 17:'.

0.1515

0.1.")0'i

l.'.lCi

1.81

1.740

1 . 7.W

1.771

1 822

1.'J17

Mei (icii ;uiiliiie-\vixt('i' iiiaiionioti^r wordoii \fnp^or de xol^oiule iiit-

komstcii verkreMcii.

T A H E L II.

Na Cl.

('ünci'ntr.itic

in gr. mul. |i.

lltm gr. II,,(»

in 111 in. Hg

van iP.

in m.m. Hg

van 0°.

Pw-P. ^
P.r n 0,08310

0.0.591
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B de aiitomatist'lie kwikliiclilpoiiiii. (' de manometer van Lord

Rayleigh en D de kijker met schaal en spiegel. De spiegel a is

een spiegelstrook gesneden uit een bol. In liet l)randpnnt is geplaatst

een gloeilamp l>, waarover een bekerglas is geplaatst met filtreer-

papier ondiuld. Ken evenwijdige lichtbnndel \alt door de glazen

schaal e en wordt door het spiegeltje .1/ van den manometer in den

kijker (/ geworpen.

Uit deze tiginir is tevens de \eriuniliiig van (' met .1 door de

lange gkxzen bnizen e en f duidelijk zichtbaar.

De resultaten met deze inrichting vei'ki'egeii zijn in de voorgaande

tabellen (p. 802) saamgevat.

Wij zien hieruit dat de tabellen 1 en II (pialitaticf zeer goed met

elkaar overeenstemmen ; beiden geven een niiiiiiuuni-waarde van /

bij de concentratie ± 0.5 gr. mol.

Dat er in \ele gevallen verschillen beslaan in de absolute waarden

van / ligt waarschijnlijk in de onzekerheid, die bestaat l)ij het aan-

brengen der temperatuur-correctie bij het werken met mijn mano-

meter. In de toekomsl zal '( daarom aanbeveling verdienen den

manometer in een thermostaat (e plaatsen. Tot heden bevond de

manometei- zich in een glazen \at, waardoor het water van de

waterleiding stroomde. Wordt door den manometei- op constante

temperatuur te houden een correctie omioodig gemaakt dan zal de

grootei'e gevoeligheid \an den aniline-watei'-numometer nog beter tot

haar recht komen ').

Ter vergelijking van de resultaten van de danij)spanningsbepalingen

met die langs kryoscopischen weg verkregen, zijn in de \olgende

tabel de uitkomsten van Raoult ''), Jones en (tKTMan en die van mij

voor NaCl-opIossingen naast elkaar g(>plaatst.

') B.MELLi lieet't nu keiiuisueming van mijn puliiicalie in do Archivcs Néerlan-

ilaises eeiiige metingen verriclit met een manometer, die alleen daarin van den

mijnen veistliilt, dat hij omgelieerd is opgesteld, om inplaats van met olie, met

kwik te kunnen afsluiten. Deze verandering was, zooals Prof. G.\ssuto, onder wiens

leiding Baïei.li schijnt gewerkt te hebben, mij schreef, voldoende om mijn naam

bij de publicatie in de Ann. de Chim. et de Phys. T. XXV ['M-1 geheel te ver-

zwijgen, terwijl het meest essentieele toch — het gebruik van aniline en een verdunde

Na OH, Naj COs of glasoplossing, waardoor verkregen wordt dat de aniline in een

kanaaltje van de waterige oplossing loopt en waardoor feitelijk die groote nauw-

keurigheid wordt verkregen — , ook door hen werd toegepast.

2) Zeitschr. f. Physik. Chcm. 27, 638 (1898).
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T A li K I. III

NaCI.

('oncciitratic'.
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hp = LT

A'oor niet zeer verdunde opJossing-en is dit echter niet meer het geval

en geldt, zooals van Laar') afleidde, de volgende belrekking nl.

of

'T
^' + 1 f^y LT

(-i)

(5)

(6)

Willen we dus de resultaten van niet verdunde oplossingen niet

elkaar vergelijken dan kunnen wij hv. in plaats van i(j = iD volgens

(1) en (2) de volgende waardeji berekenen-.

S T„ NIg=LT

en

/ü

m\^ T

Lp l_(Lp^

L7>o 2l^Po H

welke theoretisch volkome]) gelijk moeten zijn.

Vroeger'-') toonde ik reeds aan, dat de fout, die men begaat duur

bij niet zeer verdunde oplossingen /g= Ïd te stellen in plaats van

/.7 = If) eerst bij de concentratie ± 1 gr. merkbaar wordt.

Vergelijken wij nu nog eens de resultaten door Raoult, Jones,

(ÏETMAN en door mij \'erkregen door middel \an den factor I, dan

krijgen wij 't volgende

:

ï A B E L IV.

Na Cl.

(•uiicri,in,ti,..V^-R.\oiu/r.!-'"ö~"^°^''''^^''" /., — SMrrs.
'

(iKTMAN.
'

0.05
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Hel valt dirocl in 't ooji;. dal nu ile tweede kdloiii ((iialitatief met

do 1\s(!e \()l!j,ende in overeeiisteiniiiiiiji,- is ; i)t)li. de tartnr / uil de

waaniemiugen van Kaoilt atgeloi<! geelt ii.l. een nuninuuu, doch

dit is zeer zwak, zóó zwak, dat liet bij de berekening van t'c, (tabel III)

niet te voorscliijn iiad ').

Verder zien wij, ilat de verschillen tusselien de derde en Aierde

kolom in deze tabel ongeveer even groot zijn als in de tabel IV',

zoodal hel voor een eerste onderzoek omtrent de overeenstemming

\au de resultaten langs verschillende wegen verkregen voldoende is

Iq en Id te berekenen.

" liet onderzoek van NaNOj-oplossingen leverde hel volgende resul-

taat op.

T A B E L V.

Na NO,.

Concentratie

in gr. mol. p.

•1000 gr. 11/)
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T A H E L \

Na NO,.

Moleculaire

Concentratie.
]
vriespunts-

verlaa;ing.

05
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en daar, zooals de volgende fabel laat zien, de afwijkingen bij NaNO,-
oplossingen in dien zin liggen, dal K mot de concentratie toeneemt,

wijst dit op een inxloed zooals l)\-. bij NaCl-oplossingen voorkomt

doch in veel geringer mate ^).

T A B E I. YJl.

Na KO,.

Uit de dampspanningsbepaling bij 0° met den

manometer van Lord Ravleigh.

Concentratie.
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T A B E L VIII.

KNO,.

Uit de danii!«paiiningsbepalingen bij 0° met den

ani line-water-manometer.

Concentr.itie.
üissociatiPKiMad

a: = <

U.OiCO
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T A P. E L IX.

KNO,.

Uit Je vriespunisbepalingen.

Concentratie. sr= <

•1-

Ü.(J5

0.10

0.20

0.40

0..-)0

1 00

0.83

O 78

0.71

O.dO

0.05

0.47

O.'il

O '28 ; i.iujMis ').

O

0.78

O.ÜI I' JüNKS t'll UkïJIAX.

Zf> t I.IIOMIS

0.41 '

Hel l'cil ecliU'i-, dal IJii.TZ-) l)ij cacf^iuiiniilraal-oplossingen door

middel van de vriesi)Uiit!>iiietli()deii lol zeer goed overeeii8teiiniieiide

konslaiiten geraakte, reelil vaardigt de iioop, dat i)ij zeer nauwkeurig

werken ook langs dezen weg bij KNOj-opk)ysingen de xerduiniings-

wet geklig zal l)lijken te zijn.

Mei r)r. üii^TZ ben ik overeengekomen, dat door liem de eldoraten,

])ereldoiatcn en pcrmanganaten en (k)or mij (k> nitraten in liun gedrag

Icn o|iziclile van de ver(hinning,s\vet zuilen \\orden onderzocht.

Genoemde z( uilen \(M-tooueii weinig neiging lot eomplex-vorming

en zijn daarom \oor genoemd doel hel meest geschikte materiaal.

AiiL-^tcrdinii, Febr. 1904.

Ücheil'iuuJ'Kj Lahoralorlum der Unin'rsiti'it

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bkuyn biedt namens den Heer

W VAN RoMiiURGH cenc mededeeling aan over :,,//(,'< (>^cüH(?('«".

In de Decemi)er-vergadering van 1900 had ik de eer der Akademie

eene mededeel ing aan Ie bieden over de aeth'erische olie uit een

Ocimnm Hasilicnm L., welke, behalve een groote hoeveelheid engenol,

een koolwaterstof van de formule C,„Hj„ he\at, waai'aan ik den

naam Oclmeen gaf. Hft eigenaardig gedrag dier koolwaterstof

heriiuiei'dc aan dat der door Semmlek ontdekte oleünisclie terpenen

onder welke het mvrceen, nil l>av-oil afiiescheiden door Power en

1) Plivs. Rev. 3, 279 (1890).

s) l.c.'
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Kleber. liet best bekend was. Het ocimeen bleek echter met 't

iiiyrceen niet identiscli.

Xn is eeiiigen tijd geleden ') door Chapman aangetoond, dat in de

aetherische olie van de hop ongeveer 40—50 7o '^'^^ een olefinisch

terpeen voorkomt, "t welk Iiij \oor identiscli houdt met myrceen. In zijne

verhandeling neemt C'hapman aanstoot aan mijne waarneming, dat

mvrceen niet zoo veranderlijk is als Power en Kleber beweren,

\olgens welke onderzoekers deze stof zich na een week staan poly-

meriseert, terwijl ik het maanden lang — natuurlijk in een behoorlijk

gesloten flesch — kon bewaren. Chapman beroept zich op Harries

om de onbestendigheid van myreeen aan te toonen. Ter aangewezen

plaatse ') leest men echter, dat de polymerisatie ,,sehr leicht zu bewirken

ist durch langeres .Stehen oder durch mehrstündiges Erhitzen auf

300°", terwijl Semmler ') in overeenstemming met mijne waarnemingen

zegt, dat hij 't
,
.überhaupt nicht so leicht veranderlich" vond.

Het olefinisch terpeen uit hop heeft, evenals ocimeen, het vermogen

om zuurstof te absorbeeren. Bij een door Chapman genomen proef

werd door 1 cAP. van het hop-terpeen in drie dagen 16 cSP. zuurstof

geabsorbeerd. Ik zelf vond vroeger reeds, dat myreeen in denzelfden

tijd geen noemenswaardige hoeveelheid (slechts fracties van een cJ\P.)

zuurstof opneemt en bij herhaling mijner proeven onlangs, zag ik n)ijne

^'roegere waarneming bevestigd. Liet ik echter het myrceen zeer lang in

de buis met zuurstof verwijlen dan begon langzamerhand het gas\ olume

te verminderen en wel met toenemende snelheid, zoodat na 16 dagen

30 cM'. geabsorbeerd waren. Van ocimeen, dat in een goed gesloten

flesch gedurende drie jaren be^Aaard was en tweemaal de reis van

Java en terug gemaakt had, nam 1 cM'. onder schijnbaar dezelfde

omstandigheden^) in 11 uren 17,8 cM'. zuurstof op; ook bij dit terpeen

vond ik, dat de absorptie nadat er o.\ydatic was ingetreden sneller

verliep, zoodat er op den tweeden dag bijv. 2 cM'. jjt'r u?ir opge-

nomen werd.

Toch zou ik, op grond van de zuurslofabsorptie alleen, niet durven

beweren dat het hop-terpeen niet identisch is met myrceen, omdat

voortgezette proeven met ocimeen mij leerden, dat — onder nog niet

volkomen zeker bepaalde omstandigheden — ook deze koolwaterstof

soms wel een dag inet zuurstof in aanraking kan zijn zonder daarvan

1) Journ. of tlie Ghem. Soc. Trans 1903. 83 p. 505.

2) Berl. Ber. (190^). 35 S. 3-259.

») Berl. Ber. (1901). 34 S. 3126.

*) Gebruiiit werden buizen van 1,5 cM. diameier.
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van beteekenis op lo nemen'}. Ls echter de ü|iiieming eens begonnen

dat gaat zij met \vï] groote snelheid voort.

])oor de inwerking der zunrslol" ontstaat een kleurlooze kleverige stof.

Ik hoop biinienkorl meer uitvoerig op deze proev'en terug te komen.

lil dezelfde verhandeling spreekt Chapman twijfel uil omtrent „the

cliemical individuality" van het ocinieen. Wees ik in mijne vorige

niededeeling er reeds 0|), dat èn het kookpunt bij 20 mM., èn het gedrag

l)ii distillatie bij gewone luchtdrukking èn de brekingsindex van

ocimeen en myrceen aanzienlijk versohilleji, thans kan ik nog meer

feiten aanvoeren, die ontwijfelbaar aantoonen, dat ocimeen en myrceen

verschillende verltindingen zijn.

De Heer ('. .1. Enkl.vah, cliem. docts., die in het Utrechtsche Labo-

ratorium de studie \an het ocimeen ter hand genomen heeft, herhaalde

in de eerste plaats de bei)aling van den brekingsindex van deze

koolwaterstof en vond Aoor een met zorg over natrium gefraction-

neerd product ///) =1.4872 en ///; ^ J .48(57, welke waarden met de

vroeoer door mij niet een ander apparaat gevondene nu = 1.4861

voldoende overeenstemmen. Voor myrceen is ??£» = 1 .4674 gevomlen

door Ki.EBER en Power, terwijl ik vroeger 1.4685 vond.

ÖKMMLER (loc. cit.) liceft aangetooud, dat myrceen door behandeling

met natrium en alkohol gereduceerd wordt lot dihydro-my reeen. Door

dezelfde bewerking toe te j)assen op ocimeen verkreeg de Heer Enklaar

een dihydro-ocimeen, dat niet alleen in kookpunt, speciliek gewicht

en brekingsindex verschilt van dihydro-myreeen "), maar bovendien

er zich van onderscheidt doordat "t met broom een gekristaUlseerd

additieproduct levert. Deze onderzoekingen worden voortgezet.

Scheikunde. — De Heer I^obry de Buuyn biedt namens den Heer

P. VAN RoMBüRGH eeiie mededeeling aan over: „Additieproducten

van 8. trinitrobenzol"

.

Eene mededeeling van Jackson en Cearke ') en eene andere van

HuiBERT en SuDBOROüGH "), de eerste o.m. over additieproducten van

gesubstitueerde nitrobenzolen en dimethylaniline , de laatste over

additieproducten van s. trinitrobenzol met gealkyleerde arylaminen,

V Niet onwaarecliijnlijk spelen sporen water of wel sporen van eeu oxydatie-

procliu^t een katalylische rol, althans versch over natrium gedestilleerd ocimeen

vertoonde in droge zuurstof genoemde vertraging.

-) Het dihydro-ocimeen kookt bij 703 mM. drukking bij 1G8°. Bij 21 mM. is

hel kookpunt 65°. Het S. G. is 0.775 bij 15°. Van dihydro-myreeen is het

kookpunt 17r.5— 173'.5 bij gewone drukking en het S. G. 0.7802.

•>) Bcrl. Ber. (1904), S. 177.

*) Pree. Chem. Sec. 19 p. 220.
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geeft mij aanleiding er de aandacht op te vestigen, dat ilc mij sinds

lang met de stiulie van de additieprodncten van m. dinitio- en

s. trinilrobenzol heb beziggehouden en behalve de vroeger door mij

beschreven jjrodncten er nog een groot aantal met verschillende

aromatische aniinen ^zooals de tolnidinen, phenyleendiaminen, benzi-

dine en hunne alk_\ Iderivaten, carbazol enz.) er\'an bereid heb, waar-

over ik ter andere plaatse, nadat het kristallographisch onderzoek

\an vele dier verbindingen, dat Dr. F. M. Jarger welwillend op

zich genomen heeft, afgeloopen zal zijn, uit\'oerig zal handelen.

s. Trinitrobenzol verbindt zich, evenals picrineznur, behalve met

benzol en naphtaline '

) met verschillende aromatische koolwater-

stotfen. Zoo geeft 't met antliraceen fraai oranje naalden (smpt. 161°),

met een mfthi/laiithraccen meer roodachtig gekleurde naalden (smpt.

138"), met phenanthrecn een oranje (smpt. 151°), met fluorcen. een

fraai roode verbinding.

In al deze verbindingen vindt men, dat 1 mol. s. trinitrobenzol

\'erbonden is met 1 mol. van ile koolwaterstof.

Met o broomnaphtaline geeft s. trinitrobenzol eene fraai citroengele

verbinding (smpt. J39°), evenzoo met dil>enzylideenaceton.

(Gesubstitueerde aromatische amidoverbindingen zooals anthranil-

zuur, p. amidoacetophenon, m. en p. amidobeiizoëzure aethylester met

s. trinitrobenzol in alkoholische oplossing saamgebracht, vormen ge-

makkelijk gekleurde, goed gekristalliseerde verl)indingen, waar\an

de eerste oranje, de andere rood zijn. p. Amidobenzoëzuur verbindt

zich moeielijker, terwijl het mij niet gelukt is met m. nitrobenzoë-

zuur, dat een sterker zuur is dan zijne isomeeren, een additieproduct

te krijgen.

Onder de genoemde verbindingen zijn er, die voor de herkenning

van sommige lichamen in de handen van den microchemicus ver-

moedelijk wel van eenig belang zidlen zijn.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt aan als mededee-

Hng No. 7 over intmmolectilaire verschuivingen: C. A. Lobry

DE Bruyn en C. H. Sluiter, „üe BECKMANN'i'cAe verschuiving;

de omzetting van acetoplienonoxim in acetanilide en hare

snelheid."

Onder de vele intramoleculaire versclnnvingen Avelke in de orga-

nische chemie bekend zijn behoort die, aan welke de naam van

IJeckmanx verbonden is, door de uitgebreidheid \an haar gebied en

door hare wetenschapi)elijke beteekeius, wel mede tot eene der be-

1) Hepp, Ann. d. Chemie 215, S. 8T(J.
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ItiiigTijkste. Zij bostual, zooals bekend is, in den overgang- tier nxiincii,

onder den invloed van een zeker uaiitni agentia, in de isoniere

/.nurauïiden, aldus : R,('N()H -^ RCONllK. Hare nitgel)rei(lh(Md springt

in "t oog indien men bedenkt dat alle ketonen en aldeiiyden in staat

zijn oxiinen te geven en lial een groot deel daarvan, vooral der

i<ctoxinu>ii, de verscliui viiiii' kan ondergaan. Hare wetenschappelijke

i)eteekenis volgt, l)ehalve nit haar behing als zoodanig, ook nog nit

het feit (hal men door liaie toepassing op de stereoisoinere ketoximen

in staat is geweest de coidignralie van die stereoisomeren te bepalen,

ahliis :

RCii' k(;r'

II
-* RCNHR' en || ^ RHN—CR'

NOH O HON O

De voi'schni\ing \'indt meestal plaats onder den invloed van ver-

sehillende agentia, zooals zwavelzuur, zoutzuiir, phosphorpentaeidoride

en -oxyde, znnivhloriden, azijnzuur niet zijn anhydride en HCi, zink-

chloride, alkaliën. Daar deze stoffen altijd in relatief' groote hoeveel-

heden worden toegejiast, wordt als zeer waarschijnlijk aangenomen

dat de eigenlijlve verschuiving bijna altijd betrekking heeft op tus-

schenprodukten, additiepi'odukten of derivaten der oxiinen, welke

overigens in sommige gevallen zijn afgescheiden. ') Deze tusschen-

produkten bevatten dan een negatieve groep (of de groep OK) aan

de stikstof, welke niet de aan C gelioiidene alkvl- of arvlgroep van

plaats wisselt. Bij de daaropvolgende Iteliandeling met water wordt

dan het ainid geboren. Men heeft dan -.

R(!R' RCR' RCX + H,() RC==()
1.

II
-> II.

II
-> 111.

II
^ IV.

I

N(»H NX NR' NHR'

Dat nu als groe[) X, die niet R' van plaats verwisselt, ook de

hydroxyl zelf kan fungeeren blijkt uit de interessante waarnemingen

van Werner en Buss '), Werner en Skiba '), Posner *) en Auwers en

CzERNY *), die eenige gevallen van BECKM.\NN'sche verschuiving hebben

waargenomen bij afwezigheid \an eenigen agens. Het uit benzliy-

droximzuurchiorid : C„ H5 C . Cl o. a. met zilverbenzoaat verkregen

NOH

1) Zoo lireeg Reckmann (Ber. 19. 988.), uit (GuH-). G : NOH en PClj het

GoHsGChNCcHr,. Dat hierbij intermediair eerst (GoH^lo G : NGl ontstaat is wel zeer

waarschijnlijic.

3) Ber. 27, 2198 (1894).

s) Ber. 32, 1654 (1899).

*) Ber. 30, 1693 (1897).

") Ber. 31, 2692.
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dibenzhydroximzuiir

:

C, H5COCOC, H- 8inolt l.ij 95°: hot ^aal volsicns Wkrner cii Biss

II

NOH
spontaan na eenige dagen over in zijn isomeer

C, H, CO . NHO CO C, H. sm.pt. 161°; bij verhitting geschiedt zulks

sneller. Posner nam waar dat het o-cj'aanbenzaidoxiin zonder agtuis

hoven zijn smehpunt verhit in zijn isomeer overgaat; het smelt eerst

bij 175', wordt daarna weer vast om bij 203' .weer te smelten. Wij

hebben hier dus den direeten overgang

:

o-NC . C, H, CH NC . C, H, COH ,

II
^

II
= NC . C„ H, CO NH,

NOH NH V

Eindelijk stelden Auwers en Czerny vast dat het o-oxy- ««-methyl-

benzophenonoxini : HO . H, C C, H, C-C, H. bij distillatie op zichzelf

NOH
voor een deel de BECKMANN'sche verschuiving ondergaat.

Deze waarnemingen \ an Werner c. s., van Posner en van Acavers

en Czerny zijn van fundamenteele beteekenis vooi' de opvatting

omtrent het mechanisme van de BECKMANN'sche verscluiiving. Zij

bewijzen dat deze belangrijke omzetting wel degelijk een werkelijke

intramoleculaire verschuiving is, welke in enkele gevallen l)ij liet

oxim optretlen kan, in de meeste gevallen echter bij derivaten bij

welke aan de stikstof in plaats van de OH-groep een andere negatieve

groep of een halogeen getreden is. In dat geval stelt de overgang

van H in III de eigenlijke verschuiving voor.

AiwERS en Czerny wijzen er reeds op dat het door hen waar-

genomen optreden der verschuiving door distillatie alleen ten zeerste

de aandacht verdient. Zij meenen dat deze waarneming er toe voert

de BECKMANN'sche verschuiving als een katalytisch proces op te vatten^

iets wat Beckmann zelf ook had uitgesproken. Is het echter geoorloofd

te spreken van een katalytisch proces als de katalysator ontbreekt?

En nemen Auwers en Czerny deze opvatting niet zelf terug als zij

zeggen dat ,,es sich vielmehr handelt nm die directe üeberftihrnnu-

eines weniger stabilen Systems in ein stahileres" ?

De BECKMANN'sche verschuiving nu is tot nu toe niet aan ecu dyna-

miscli onderzoek onderworpen geweest. Dat men hierbij in de meeste

gevallen de verschuiving der tusschenproducten 011 iiict der oximen

zelve zal bestudeeren ontneemt niets aan de wenschelijkhoid en de

mogelijke belangrijkheid van zulk eenc studie.

Het oxim dat in de eerste plaats aan een onderzoek is onder-
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worpen is liet aoetoplienonoxim, hetwelk sleclils in één vorm bekend

is en in hol acot-aniiid (zooals ook ons bleek quantitatief) overgaat.

Zijne confignratie is dns: ('„H^—C—CH, -^ ("„H,. IIN. CUCH,.

HON
De door Ukckmann gevonden verseluiiving onder den invloed van

geconcentreerd zwavelzuur werd in de eerste plaats in onderzoek

genomen. Vooraf moest eene analylisclie methode, welke veroorloofde

het gevormde anilid naast het onomgezette oxim (piantitatief te

bepalen, worden uitgewerkt. Na meerdere voorloopige [)roeven bleek

dat het anilid, hetwelk na toevoeging van water ontstond, dcnn'

koking gedurende eenigc uren totaal werd gehydrolyseerd en dat

daarna het azijnzuur (piantitatief kon worilen afgedistilleerd en

etitreerd, zonder dat de overmaat van oxim iunderlijk was. Bepaald

werd dus de snelheid waarmee het anilid ontstond. Bij de uitvoering-

der proexen werd 2'/, gr. oxim opgelost in 50 of 100 cc.m. zwavel-

zuur dat xooraf op de temperatuur waarljij de proef genomen werd

(60^ of <J5'), was \erwarmd ; na bepaalde tijden werd eene zekere

hoe\'eelheid uit de in een thermostaat geplaatste flesch gepipeteerd

en opgewerkt.

De reactie lileek te zijn van de eerste orde en, daar de .snelheids-

constante met de concentratie niet veranderde, monomoleculair. Zoo

werd bij 65° k = 0,0019 gevonden, zoowel voor eene oplossing van

2,5 gr. oxim in 50 c.c.m. als in 100 c.c.m. zwavelzuur van BS.ö'/o,

(lijd in min.: halve omzetting na 160 min.)

De omzettingssnelheid neemt toe met de concentratie \an het zuur,

zooals blijkt uit de volgende lijst

:

Teni[). 60°, conc. H.^ÖO^. snelh. const. tijd halve omzett.

93.6 0,0011 275 min.

94.6 13 232

97.2 38 75
*

98.7 ' 70 43

Bij 65' gaf een zwavelzuur van 86.5"
,,
een const. van 0,0006

(tijd halve omzett. ^ 501 min.) Met zuur van 99.2% was bij 60°

na 15 min. zoo goed als al 't oxim omgezet.

De invloed van de temperatuur blijkt uit de volgende cijfers:

bij 60°, H,SO,v.93.6 %, /. := 0,0011 ; H,SO^v.94 6 «
„, k = 0,0013

65% „ „ „ = 0,0019 „ „ „ = 0,002J

De temp. coefücient is dus per 10° ongeveei' = 3.

Eene oplossing van SOj in cldoroform bleek het oxim niet om
te zetten.
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De resultaten \'a]i dit onderzoek bevestigen dus de opvatting dat

men bij de BECKMAXN'sche omzetting met eene werkeHjke intramoie-

oiilaire verschuiving te maken beeft. Indien ook bij de toepassing

van. het zwavelzuur eene intermediaire verbinding optreedt (wat nog

niet zeker bewezen hoewel zeer waarschijnlijk is ')) dan blijkt uit onze

proeven dat die vorming (dus de overgang I in II) met onmeetbaar

groote snelheid plaats \indt. Hierop wijst trouwens de zeer merkbare

Avarmteontwikkeling, die bij menging \aii het oxim met de gecon-

centreerde zwavelzuren optreedt.

Aanhanijscl. In de laatste jaren heeft Stie(;litz, alleen en in samen-

werking met anderen (Am. V\\. .). v. 1896 e. v.) zicii met het

onderzoek der KECKMANx'sche verschuiving bezig gehouden. De opvat-

tingen waartoe Stieglitz komt, kunnen, naar het mij voorkomt, niet

geheel worden aanvaard. Onlangs heeft deze chemicus in een afzon-

derlijk artikel: ,,on the Beckmann rearrangement" (Am. Ch. J. 29.49

(1903) ) zijne conclusies samengevoegd. Hij komt dan tot de volgende

voorstellingen.

De analogie van de lIoFMANN'sche omzetting der amiden in aminen

met de BECKMANN'sche verschuiving (eene analogie waarop Hoogewerff

en A^vN Dorp liet eerst de aandacht hebben gevestigd (Ree. 6.373, 8.173

enz.) ) en het feit dat de zuuraziden van Curtiüs onder stikstof-

ontwikkeling in dezelfde isocyanaten overgaan, welke ook bij de

HoFMANN'sche omzetting intermediair optreden, voert Stieglitz er toe, te

trachten, deze reacties van uit eenzelfde oogpunt te verklaren. Hij

meent dat bij de drie genoemde omzcltingen intermediair molecuid-

stukken met eenwaardigcn stikstof zouden moeten ontstaan ; bij de

aziden bijv. CH,CO.N.N, ^ CH.CO. N : + N,; bij de broniamiden,

liijv. CH,Cf)NHB,^CH3(:!0.N: + Iir.r. Deze molecuulstukken zouden

dan direct in het isocvanaat overgaan : (JH,—CO. N : -^ CONCH,.
Orn nu bij den ovei'gang der oximen in amiden tot dergelijke mole-

cuulresten met eenwaardige N-atonien te kunnen komen, neemt Stieglitz

aan dat bij de inwei-king van bijv. l'C'lj eersl ilCl aan het oxim zou

worden geaddeerd : Wy. = XOII + IU'1 ^ R,C;('I~NH<)H; dit additie-

product verliest dan onder den invloed van het PCI^ een mol. water

en geeft Iv^CCl—N : , welke molecuidrest zou overgaan in RCCl^NR,
dat dan liij behandeling met water tot het amid wordt.

Nu is vooreerst niet in te zien \an waar het HCI, dat geaddeerd

wordt aan het oxim, komen moet; wel is bekend dat men uil

') Voegt men bij eene aelherisclie iipiossing van liet oxim ceno o^llo:^sing van

zwavelzuur in aether dan ontstaat een |)raeci|)ilaat, waarvan de aard nader zal

worden vastgesteld.
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soininijio nxiineii iiicl l'Cl. oiiilor lirivoniiiuu- \ crltiiuliiiuL'ii ;il.s

R,C CIN heeft verkregen ; de/.e \(iniiiiig- wordt eelitcr niet door Stikoi.itz

bedoeld. Ook is niet in te zien hoe liet zwiivei/.uui-, werkende ais

,,deii\(lrating reaüeul" liij tle versclmiving eerst een mol. water zal

doen opnemen om iiel daarna op andere wijze Aveer te onttrekken ;

evenmin hoe de omzetting onder in\loed van bijv. P3O5 of Zn Cl.,

met de opvatting van STiKCiLiTz is overeen te brengen. Vervolgens

noemt Stiegi.itz zelf als een bezwaar tegen zijn eigen voorstelling dat

:

,,it does not agrec so weil witli the more obsenre ivlations of llie

theory of stercoisomerism of kctoximes and Iheir iiitluence on the

rearrangement of these isomers. It is hoped lluil fiilurc» woik will

remove this diriicultv". (.\iii. ('li. 7, 29, 67). De moeilijkheid ligt

n. I. hierin <lat Stieoi,itz's op\alting' volstrekt geen rekening Imndl

met eeji feit, dat juist van fundamenteele beteekenis is, n. 1. met

het ontstaan van twee versehillende amiden uit de twee stereoisomere

ketoximen; deze laatste toeh moeten volgens Stieglitz voeren tol het-

zelfde tusschenprodnet waaruit ook slechts hetzelfde aniid zou knmien

ontstaan. En einilelijk zijn de door Werner e.s., door Posnek en

door Ai'WERS en Czerny gevonden overgangen van een o.xim in hel

isomere amid, builen den invloed \an eenig agens oiw, in directe

tegenspraak met zijne op\atting.

Stieglitz heeft in zijne laatste theoretische verhandeling de omzetting

van nog andere hydroxvlaminederivaten gemeend te kunnen terug-

brengen tot de intermediaire vorming van molecuidstukken mei nin-

valenten stikstof; hij vat deze allen onder den naam \an HECKMANN'sche

verschuiving samen.

Dat die samenvoegini;- niet geuoi'loofil is h(^b ik, naar ik meen,

aangetoond, indien /.ij het was dan zou ovei-igens n. ni. m. de

hislorisehe onl w ik kelint:- Vdrderen dal men de l!K(kMAN\"selie \rv-

scliuiving, als de jongere, bracht lot de Hoi'M.VNN'sche en niel omgekeerd.

ib'l komt mij echter, om vei'warring te vermijden, bepaald noodig

\(i()r, ('ik der liier bedoelde transfoi-matie's hare eigen naam te doen

iielMMiden en Ze Ie blijven onderscheiden. \'ooi' de ( 'riri'u s'sclie om-

zetting; ('li.CUN . N.^ -^ ('ÜÏS'tjll., -|- N.^ is zeker het aaniunnen van het

inlermeiiiair optreden van een niolecnulrest ('II.,('(). N : toe te lalen;

vooi- de HoEM.uNN'sche ver.schni\ ing ('H^CONHF.r -^ ('ONCH, + Illi.,

is zulks mogelijk maar iiiel noodzakelijk; ook BrCOA'HCII., of

Br . C kan als Inssehenpi'oducl zijn gevormd; eindelijk kan

NCH,

1) X = Cl, Bi-, oh of SO,H [resp. H.SOJ, OGOGH3.
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voor de BECKMANN'sche verschuiving

R . C . R' -^ R . C = X -^ RCOH (= RCO . NHR' .)

XX NR' NR'

eenzelfde mechanisme als \'oor ile HoFMANN'sche worden toegelaten,

echter niet n. ni. m. het optreden \an een molecuulstuk met een-

wixardigen stikstof.

Het physisch-chemisch onderzoek van de BECKMANN'sche verschuiving

wordt voortgezet. L. d. H.

Aiiistt'rddin, Februari. 1904. Oiyaii. c/win. lah. d. Univ.

Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt namens den Heer L. E. .1.

Brouwer een mededeeling aan: „Over een S]>ritsing van de

continue hewegmy om een vast punt O van R^ in tivee continue

bewegingen om O van R^'s."

Twee platte \'lakken in R^, die twee gelijke standhoekeii maken,

heeten onderling ,,rechts gelijkhoekig", indien het eene (met zijn

normaalvlak) draaiingsvlak is bij een rechts gelijkhoekige dubbel-

draaiing om het andere en diens normaalvlak.

„Overeenkomstige halfstralen" door het snijpunt van twee gelijk-

hoekig snijdende vlakken zullen we de beenen van eenzelfden scher-

pen standlioek noemen.

Zooals bekend is, vormt een rechts of links gelijkhoekig vlakken-

stel een oneindigheid van de tweede orde. Een bepaald rechts gelijk-

hoekig stel kan met een bepaald links gelijkhoekig stel natuurlijk

niet meer dan écu \lakkenpaar gemeen hebhen (twee vlakken pareu

toch kunnen elkaar niet te gelijk rechts en liidcs gelijkhoekig snijden;

;

maar één vlakkenpaar hebben ze steeds gemeen. We zullen laten

zien, hoe we dat gemeenschappelijk vlakkenpaar kunnen vinden.

Een paar snijdende vlakkenparen van de beide stellen is natuurlijk

direct aan te wijzen. Daartoe In-engen we maar door een willekeurigen

halfstraal <>(' de vlakken, behoorende lot de beide stellen; de

uormaalvlakken daarvan snijden dan elkaar volgens een tweeden

halfstraal OD. ()( D is het eene standvlak dier beide vlakkenparen.

In het tweede standvlak geven de vier vlakken vier snijlijneu, stel

OH, ( ^F, OK, ()(t zóó, dat de beschouwde vlakkenparen zijn OCH;
lH)Kv\\ <>('/' (>l)(r. Onderstaande liuuren winden ondersteld te

liggen in die twee standvlakken.
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Fig. 1.

Laat iiu liet vlakkeiipaar OCH; ODK beliooreii tol Iici gegeven

reclits gelijk liockige stel; en <)('F: (>I)(t tot liet gegeven links

gelijk hoekige.

De liall'stralen in liet tweefle standvlak zijn öf zoo geteekend, dat

^"l^-*<><^
(1)

(>K-^ op

een reelits gelijkhoekige dnbbeldraaiing is, of zi'h'i dat

iOII-^OC

\ OK^ Oir

tlat is. We zullen het eerste onderstellen (voor het tweede geval

gaat de redeneering geheel analoog). Dan is ook

iOF-^OC

j OG -^ OD

een rechts gelijkhoekige dui)beldraaiing; immers de vlakken (IFC

en OGD zijn met deze draaiingszinnen mee tot samenvalling te

brengen met de vlakken (fHC en OKD, die de draaiingszinnen

y,jl -^(,C

\i)K-r>- (il>

heblion. Derhalve is

jif —* oC
C-i)

i OG' -^ Ol)

een links gelijkhoekige dnbbehlraaiing.

Zijn nu verder <)A en OB bissectrices der hoeken HOF i'u K< ><!,

en is ^ ruA' = /^DOB'= Z.HOA= ZiFOA= /iK(>B= /<i(Hl

gemaakt, dan is liet vlakken paar

1 AOA'

I
BOB

<]raaiings\lakkenp;tar, zoowel bij de rechts gelijkhoekige dnbl)el-

draaiing (1), als bij de links ueiijkhookige dni)l)eldraaiing (2). ild
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is dus liet gezochte gemeenschappelijk vlakkenpaar der beide viakken-

stelleii.

We willen ons nu eens deidvcn, dal

door twee willekeurige halfstralen OA en

<fB twee elkaar links gelijkhoekig snij-

dende vlakken zijn gebracht, en nader be-

schouwen den stand, dien twee zulke vlak-

ken lielibou len opzichte van het vlak (>^45

en het noruiaalvlak daarvan. We noemen

de bedoelde links gelijkhoekige vlakken «

en ,i: verder OAB : y en het hormaalvlak

daarvan d. In lig. 2 liggen de naar l)oven

getrokken lijnen in f>, de naar onder getrokkene in y.

OCC' is het standvlak van y en «, door « gesneden volgens <M_',

door y volgens OF. Fig. '.^ is ondersteld te liggen in dat stand-

vlak. We hebben verder in lig. 1 de hoeken A'OB', C'OD' en

COD^ /^A(JB =^ (p gemaakt, en de in die vlakken aangegeven

draaiingszinnen beliooren bij een recidsche dubbeldraaiing. Fig. 4 is

ondersteld te liggen in het vlak ODJJ' , en de lijnen UG en OG'
zijn zóó daarin getrokken, dat ODGD' G' ^OCFC'F'

.

Fie. 2.

Fig. 3. Fig. i:

Het vlak BOir gaan we nader iiescluiuweu. Projecteeren we (>B

en OG beide o[) <(, dan is 'i uiet moeilijk in te zien, dat de uitvoe-

ring \an ilie beide, elk voor zich driedimensionale iiewerkingen tot

resultaat geeft twee lijnen ()llo\\ ()K, ouderbng ioo(b-cchl {7aq lig. 5,

ondersteld te liggen in «).

De projecteerende vlakken zijn achlerccnvolgens: OBF' (tig. 6)

en GGA' (Hg. 7).

A'

'A H

I''ig. ü. I''ig. (i.

Veislageu der Aldecling Nalumk. Dl. Xü. A". i'JU3;.l.

Fis. 7

53
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('11 ilat flaariii <>P> aan ilfii aiidcrcii kaïil \aii (HL als (>!'', on

U(l aan den amleivn kaïil \an (>K. als U.\' is jjelejien, terwijl

/ //< >J> = /^ K(^(r, zien w r diicel. als wc ons aclilereenvolii-ens in

de heiile driedimensionale rninilen, \\aaiin lui in-djcclccren j^x-sciiicd

is, j>epkiatst deiüien.

We zien dus, dat het vlak JUMi twee onderlinji' luodreelite liall-

stralen lieol't, die gelijke hoeken maken met (t en zich op (i iirojec-

(eereii volgens twee hiodrcchle halfslralcn. n.1. O/l en U(,'. die /.ich

prqjeeteeren volgens <>// en ()/\. het kcnineik \an gelijkhoekige

snijding.

< )ndeiv.oek('n we nog van welk sddiM dif gclijkhnekige smjding

is. dan nici'ken we op. dat, daai O/} in <Hr' \\()rdl o\ergc\(ierd

door de gelijkhoekige dnltlnddraaing

0J<" -^ UA'

on _^ ()K

en deze \an dezelfde soiirt is als

(ir ^UA
i>A-^ OF

welke weer tol samemalling kan worden i^clirachl nid

(iC -^ OA
(),\ _^ ()(

door een enkele draaiing om hel \ lak '^. IJ', de soort van uelijk-

hoekige snijding dezelfde is ais de soorl i\vv dnlilieldraaiing

i)(" —» (lA'

(>A -» (>('

en die is volucns de gegevens linksch.

Hel \ lak (>r>(i is dns identiek mei lui \lak ,?. wani door ()Jl

kan maai' een mei « links gelijkhoekig \ lak gaan.

Voeren wc nn in de iiulalie ..I jrechls gelijkhoekiii' , (Itednideml.

\oor ithcil \ier halfsiralen door O, dut de \ lakken ('///J en (<(/) rechts

gelijkhoekig zijn, en dezelfde rechts gelijkhoekige dnbbeldraaiing, die

(I in 1) o\('i'\oeri , ook < in '/ (i\crvoerl '. dan is

/'i>.\. c/i'

rechts gelijklKH'kiu, en de hijbehoorende rechts gelijkhoekige dnbbel-

draaiing voert <( in ,:} over. M. a. w. wc hebben bewezen de

SklUiiii J. is f
'

I

ri'chls gelijkhoekig, dan is ( \ links gelijk-

hoeivig ; of in een anderen, hoewel iels minder zeggenden xcrin:

Door een rechts gelijkhoekige diibbeldiaaiing gaat elk vlak o\er in

een dal daarmee links gelijkhoekig is.
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Laten nu o iialfstralen nhc (wier stand nalnui-lijk i\(in stand van

R^ bepaalt) na eenige rechts gelijkhoekige dnlilieldiaaiingen zijn

gekomen in den staml 'Ay, ilan '^ , linlvs gelijklioekig en I I

fnd\ fad\
links gelijklioekig: dus I reclits gelijklioekig en . leelits

gelijklioekig, dus ten slotte

/ad \

rechts gelijklioekig; iii. a. w. de eindstand ware uil den beginstand

ook door een enkele rechts gelijkhoekige dnblieldraaiing te verkrijgen

geweest; waarmee bewezen is de

Sti'UüKj 2. Gelijkhoekige dubbekh-aaiingen xan dezelfde soort

vormen een groep.

Laten gegeven zijn twee i'echts gelijkhoekige stellen, en twee half-

stralen ()A en l>B, door elk xan welke we de tot beide stellen

behoorende vlakken i)rengen, dan zal de links gelijkhoekige dubbel-

draaiing, die (>A in OB overvoert, tegelijk den in (JA gevormden

tweevlakshoek in den in ()B gevormden overvoeren, derhalve :

Sti'UliKj 3. Twee rechts gelijkhoekige stellen \ormen in eiken

halfstraal denzelfden hoek, dien we den hoek der beide stellen kun-

nen noemen.

De verkregen resultaten y.nllen we verifieeren, docu' stelling i en

3 analytisch af te leiden, welke alleiding ook nog wel eeiiig nieuw

licht afwei'pt.

Zij gegeven een rechthoekig co<irdinatenstelsel z('k'>, dat

'OX,, OX,

/^AV OX,,

rechts gelijkhoekig is. Dan gekit hetzelfde \()oi

'0X„ OA'A
^^^ fox,. (>AV

ox,, oxj yox„ ox,

Een halfstraal « door U bepalen we door zijn \ier riclilingscosi-

nnssen k,, «„, «j, a^.

Een plat vlak gaande door de lialfsiralen « en ,i met draaiingsziii

van (t naar j:?, door zijn zes stelliugscoëlllicienten (d. w. z. in-ojeclies

van een eeiilieids\ector) )..,,. P.„, /.;,. P-i,, ).„_,, P.j,, die bepaald /.ijii door de

volgende betrekkingen, als we «.j ^:,
— «, ,i.., voorstellen door ^,,

:

^2-\ =^ euz.

We moeien hel positieve teekeii in den noemer nemen, want X..,

53*
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moei iR»sitief ueNdiidcii wordmi. waiuii-ci' de |>n)j(M-tie van k (i|i

(L\..\ naar die \aii J >>\< '>.V.,A', dooi' den nils|)riii^eiideii luiek

^\lM\\\ "in (lenzelfden zin, als ^^A; Jiaar OX,. en in dal/.ellde -eval

Hcct't ^.„ on.s een posiiieve wiXivrde. Stellen we dus dien positieven

noenierwortel voor door /\, dan:

j _ ^" . j _ 1»> enz

Een reelits gelijklioekige dnliiieldraaiinu kunnen we geven door

liet m-lits -ielijklioekiiie dniaiiniisvlakkensicl met draaiin.aszin en den

hoek. waarover i:edraaid wordt.

Voor al «lic draaiingsvlakken hehiten

-Ï-M + K.

dezelfde waarden. Deze drie waarden >i..a^.<i,. I.enevens de rosnin>

van den lioek. waantver gedraaid wnidi -^,. kunnen we nemen als

i.opalrnde nnxMiiedcn der rechl> gelijkhoekige diilil.cldraaiing. Een

draaiinu- < 2 .t is daardooi' eenduidig lie|)aald (iniMU'r> of de draaiings-

hoek ^.T is, wal door de <-osinnswaarde -/, in hd midden wordl

gelaten, voliit uil liet teekeii der '/j, «/j, '< j-

Laat nii een willekeurige lialfstraal « door de draaiing ovcrgevoerd

worden in ,i. dan geUll voor elk 8lraleii|)aar aii.

«, i?s — "^ i^. + "i <^^ — '^ '^1 ~ ^^ "'

"n .i, - «i i^. + «. 1^4 - "4 i^. = ''^- «.

«1 ,i, — ": 1^1 + "» 1*4 ~ "4 '*3 = ^"^ ";.

"1 1*1 + «V l*= + «:. I*» + "' '*4 = "<•

Bedenken we eeliter. dat /v = + l/^'/7^, als .7 de draaiingsiioek

is. dan 1. lijkt A' ook een eonslante voor alle slralenparen, zoodat we

K.<i„ K.n„ K.'i> en -^ als hepalende grootheden der dnhiieldraaiing

knnnen nemen die Wf zullen noemen --t,. -t.,, .t,, .t,; en we sehrijven

de lietrekkingen ;

— «, lA - «.-, (*. + «. A + «> '*. = •'1

". 1^1 - «. 1*. - «. t*:- ^ "^ '*. = -"^^
' ...(//)

— «. i^, + «1 .*. — «4 i*:- + "» <*. = '^'
l

«, ,i, + a, ii, -4- «, ii, + «, ,i^ = --r,

waarin we te\ ens de eerste leiien naar ,-?,. ,1. ,i.. |i, gerangschikt helilien.

We merken nu oi>

:
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= A--Mi +:^ X0) + «;^

= «/;»'" «>
-f-

<().«" iT-

= 1.

Wc kiiiiiicn ilus -T,. rr.,. .t,. .t, licsclionwoii als i-icliliiigsctisiiiiiöscii

viui een lialt'straal door (> in /i',, oii een icchtsclie gelijklioekige

(liililieldi'aaiiiig \oors1elleii door oen lialfslraal dooi- l> iii /i',. die

liaar oiidiihbelziiinig bepaall. (Een lialfslraai :oii(/it iengle ; later

zullen \ve haar, e^•eneens ondiihhelziniug, liepalen dooi- een halt'sfraal

)))i't lengte, dus een lijn\'ecloi-. in //.,).

Beschouwen we \erdei- den delerniinaiil op de eoëfticienten \an

fj,, (?.,.,:?,. ,'^^ in (//), dan hlijkl die te \-oldoen aan al de \-oor\\ aarden

eencr (n-thogonaalti-anstoi-nialie.

^Ye kunnen de transtbrmatie met dien tleterniinant

— «4 — "» + "2 + «1

+ «n - «4 — «1 + «2

—
((., -\- «, — «, + <(,

+ «1 + ft., 4~ a, -f ('.^

noeuien de (-|- /•) «-ti-anslbi-nialie: zij li-eedl op in de luMi-ckkingen

(//), als d(^ eerste leden zijn ucsc-liikl iia.-ii- de i-i<-lilingscosinnssen

\an den i'indslaiid \an den di-aaiiMidi-ii iiall'sli-aal. \Voi-dcii die ge-

schikl naar i\r i-ichlingscosinussen \an ilcii heginstand, dan woi-dl

de delernnjiaiil der coërticienten

iif„ !i, -il. -A

i-J, -i-?, ,^, —il.

il .i A i-f, •

liie we zullen uoeuiru de (
/•) ,-?-lransronnatie.

(jehei'l analodg iirhliru \\r hij links gelijklioekige duhhcidi-aaiingen

(o, o., O3O,) liiliiicairc Innihigcuc \ crgelijkiugeu lussehcn de richlings-

('Osiiinssen \au JH^niu- rii eindstand \an een hall'sli-aal, slel weer

K en ,}, die, uei-aiigscliiki ii,-i.-ir de |--J"s. geven als deleriniiiaiil der

(•ot't'lirienleli

«4
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de (+ /) '<-lnuisl'(ii-inali(', cii _iicraii,üscliikl naar de <("s :

-il, A -1^. il

— ^3 — il, i'^1 t^J

A — /^. — l*.> i^S

i*, 1^. iï. i^., -

de (— /)
jMraiisloi-iiialic.

We kimncii ini hel vdluciHic iiils|ir('keii :

N'oerI (Ic rechts i^clijkliockiitv (liililicldraaiiii.n- (.t, .t„ jr., jr.,) dfii liall-

straal («^ a.^ a^ dj oxcr in (t^i tl^ ih ilt)i •''"' vocil de (-|- /) 'f-liaiis-

foniialie den lialfsiraal (.t, .Tj jr„ srJ over in (tl ^.^ ^, i^^)

en (Ic ( - /) i?-ti'ansfoi'iiialie den liaitstraal (jr, jr.^ jr., .tJ over in

(«, «.,<«„«,).

Analoog

:

Vocrl de liidcs gelijklioekige dnbbeldraaiing (^j {)., q^ q,) den liait-

straal («, «, «, «,) over in (,?, /i.^ ft ^^i)» '^1'^» \oer( tle (-[- ^ «-trans-

lornialie den iiaifslraal (o, p,, i>:, ?,,) over in
(i^i ft ft ft)

en de (— /)
/J-transt'ornialic den liaU'sIraai (Oj ^„ O;, o.,) over in

(«1 «. "» ".)•

DenkcMi wc uu, de //, lieet't eerst een i'eeiils geiijkiioekige didiiiei-

tiraaiing {-t), <lie een w illckciirigen halfstraal « o\'er\()er( in ,i' ; <laarna

('L'ii lini\s gclijklKickigc didilieldraaiing (o), die ^i' oxervocrl in y, dan

i<iinncn w e sclii-ijven :

t = [(+ r) n\ i-r <, = |(-/)y|(i'

.T = i[( f ;•)'<!
• |(-/)rl!y

waarin de \(irni Inssclien
| (

licdnidl den IransCoi-niatiedelerniinaiil,

(lic Icil ecrsie rij liccfi dr >(ini der iinidiiclrn der irrnicn van de

eerste i'ij \an |( ' r) ii\ nuM de oxereenlvoniisligc \an rcsp. <k' ccrsIc,

Iweede, derde en \ icrde \an |(— O'/l, li'rwijl de Iweetle en/,, rij oj»

overeeid\onislige wijze wm-dl algdcid uil de Iweede en/,, rij \an

|(-f''')'<l (alles o|) dl' wij/,r \an \ iii'niing \ an een |irodncld('li'i'iiiinanl).

ilccfl dl' /(', cei'sl een links gel ij iv hoekige dnhheldraaiing (o) die r.

n\('r\-ocrl in (i", en daarna een reciils gelijkhoek'ige dnidii'ldi'aaiing (.t'),

die ji' o\ervoerl in y, dan li('lii)en we:

(,^|(f /),rj,r .V = |(_v)yhr
.V = ||(-,-)y| . \{{-l),<\\o.

Maar nn is

helgeen diri'cl Ie \ei'ilieeren is, dei'hahc

:

Dei'lialve :
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OiKlorgaat A', aclitoi'eoiivolgeiis een leclifs gelijkhoekige iliil)l)cl-

tlraaiing {.t) en een links gelijkhoekige (o), daji mag <le volgorde

der r)eitle draaiingen worden verwisseld. In heide gexallen loeli geeft

een beginstand \an een lialt'straal « denzelfden eindstand 7.

En. wanneer we het \iertal «, ,i', ^}'\ y heselioiiw en. is

rechts geliikhoekig, innners volgens de draaiinsi' (:t), en
( , ) links

gelijkhoekig, ininiers \ulgens de (h'aaiing (y); \\aarniiee wc stelling

1 nog eens hebben bewezen.

Zijn verder {o) en (r) twee rechts gelijkhoekige thililiehhaaiingen,

die een gegeven halfsiraal f overvoeren, de eerste in S, de tweede

in Ij. Dan is :

Dezelfile nrlhogonaaltrajistorniatie, die o in C overvoert, voert dns

T in »j (nor. zoodat <le hoek tnssclien § en ». is de hoek tnsschen

de lialfstrah^i <> en t. onafliankelijk van den beginstand f. Als

bijzonder gexal li;;1 hierin stelling li opgesloten, \oor "l üexal beide

dnbbeldraaiingen over een hoek ^ -t plaats hebben; dan loch is de

hoek Insschen s en », de hoek der iieide draaiings\lakl<en door f, die

dns onafhankelijk van f- blijkt.

Nog dient vermeld, dal stelling I in den iweeden \orni. geheel

ligt opgesloten in de toepassingen \an den liiiiiialernion op /?^, zooals

die zijn gi'ii('\'en dooi' ])i'. AV. \. W'i.rriioiF in zijn proefscin-ift ,,Dc

Bi(piaterninii ,ils bewerking in de iMiimte \ an \ iei- afmetingen".

Immers een rechts gelijkhoekige dnbbeldi'aaiing wordt daarin voorge-

steld dooi- ^v? • f
1
4" *",. (pag- 127), waarin Q een zekere qnaternion

niet eenheidsnoi lil voorstelt.

Deze toegepast op een w illekeiirigen diibbeU ector

veraiideri hem in

en laai dns het links gelijkbeenig gedeelte \aii dien diilibeUector omci-

aiiderd, dns ook liel links gelijkhoekige xlakkenstel. waai'toe hij

iiehoort. Dil ii-eldl voor een vv illekenriu-en dnbbelveclor. dns in hel

bijzonder \(i(n' een jilai vlak.

Ten slolle is stelling -J ook aidns to bewijzen:

Zijn '/ en »(• de scherpe >landlioeken van iwce vlakken, dan is,

als we de stelling.seoëflicienlen resp. door /'s en ji's voorstellen:

rns <ƒ rns if = P..^, f«.ia+''-in f':u+^-,t, l^^l'\-^x^ fn^'^'s-, ."..,-|-^n, l',,
=
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Voor siiijdeiiilL' \l;il<l<cii met slaiidliock «/

:

co»tp = 2: (;.,,+;.,,) (M.,+M,,) = - (^.,-^-,,) (,".,-f',,)-

.Maar \(ior Iwcc l\\c(>\liiksh()('k('ii, uil I\\(M' licpaaldi' rcclils ol

twee l)t'|iaal(l(' links ^clijklioekiiie stellen ncvoiaiul, is:

resp. ^•',,—A'i,=A"„— ;.",, en f«'..—>"'h=.""m -/'"i.. dns mv y
'
= .w «ƒ".

We hervallen ihans onze na slellinii' •*> afgehrokeii ineelkundiiic

bcseliiniw inurii. Nemen w t^ dodi- <^ een \aslen lialf'siraal ( > l\' in

// , maar niel mei /i', nice liewegelijk, en represeideeren we elk reelils

gelijk hoekig' \ lakkenslel door de snijlijn \an liel \lak dooi' (> Il , dal

er toe helioort, met de /.',, -L'^ll'. Die //., wordl zoo S'olicel j^evnld

mei de represenlanlen. die in i'endnidiii'en sanieidiang komen mei de

gerepresenteerde \ lakkenslellen.

Wc znllen die /t\± (>\\', opgevat als eoniplex der stralen, die de

rechts gelijklioekige vlakkenstellen representeeren, noemen de ,,reehtsclie

rci)resenteerende h\ van ///' of korler de ,,/*,. \an /.'/". Kvenzoo

vormen we de ,./// van /',". Elk vlakkenpaar in /i\ is dan eeiulnidig

bepaald door zijn rej)resenlanlen in Ji,. en /t*/, en omgekeerd bepaalt

liet vlakkeiipaar eeiidnidig zijn reiiresentanteii.

Stelling 4. Een reelits gelijklioekige diibbeldraaiing dcM' /i', om
zeker reclils gelijkhoekig stel (welke dnbbeldraaiing volgens stelling

1 den sland van Iti (uivcrandcrd laai), geeft een rotatie van /*,. 0111

de i-epreseiilant \ an lid draaiingsv lakkenstel, over een hoek, gelijk

aan hel dulilicic \an <leii hoek, waarover de rechts gelijklioekige

diilibcldiaaiing \an /'^ plaats heeft.

Iliirij^. \'(M)re(M-sl volgl nit stelling 3, dat de

i-epresenlaiilen in I!,. onderling steeds dezclfile

hoeken blijxcn maken : dns heeft 11, 0011 ,,bewe-

ging als x'asi lichaam". We denken nn door^^lT

zijn di'aaiiiigs\lak k in /i', en het normaahlak (i

(laar\aii aangebrachl. In lig. <S worden de naar

beneden gerichte lijnen onderslehl Ie liguen in a,

de naar linvcn gericlil(> in /i; terwijl de aange-

geven draaiingszinnen die zijn \an (k' rechts gelijk-

lioekige dnbbeldraaiing, die we lieschoiiwen.

iror' is = :^ .T gemaakt. De /.',. is dan de //, door ^>r en (i.

(Il' een willekeurige halfslraal in (i, en </ di' hoek, waarover

de rechts gelijklioekige dnbbeldraaiing plaals heeft. De <lnlilieidraaiing

laat (>(' onxeranderd als representant \an luM rechts gelijklioekige

stelsel op («,ij. \'erder xoert zij ^^11' o\ er in (iW en O/Mn <>P'.

Z
1.1
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Maken WO nii nog ^ P" (H" = /^ F (>I\ dan lu-hLen we:

'OP. ol"
,

rechts gelijklioekig, clus

links gelijklioekig, of ook

links gelijklioekig, dus len slotte

rechts gelijkhoekig.

()]]'. OW
OP', OP
OW, OW

'til'", oF'

oW, oW'

OP", OW
OP'. OW

Het vlak P(f\\', vó('tr de dubbeldraaiing als rejjresentant van zijn

rechts gelijkhoekig stel gevend OP, geeft dus na die draaiing (over-

gevoerd in J"( >]]''} als representant oP", die een hoek 2(/ met

op maakt, d.w.z. een willekeurige straal (^P in ll,.x<jC (de onver-

anderlijk blijvende straal) wentelt om (>(' over een hoek 2<f, waar-

mee de stelling is bewezen.

We kunnen nu zeggen : Voor een om een vast punt als vast lichaam

bewegelijke U^ is de stand op elk oogenblik bepaald door zijn

,,reclitscheii stand" (den stand der als vast lichaam om een vast

punt bewegelijke li,) en zijn ..linkschen stand" (den stand van /i/).

Immers vallen \an twee standen alle \lakkenparen dooi' <> samen,

dan ook alle vlakken, dus ook alle stralen.

K.B. We kunnen ter loops opmerken, dat hiermee geheel svnlhe-

tisch is aangetoond, dat twee standen van /»'., steeds een gemeen-

schappelijk vlakkenpaar bezitten, n.1. dat hetwelk tol representanten

heeft de rotatie-as der beide reclitsciie en die der lieide linksche

standen; dus. in aanmerking genomen, dat ook het gemeenscha|)pe-

lijke \aste punt steeds aanwezig is (als projecties hebbend op de

invariabel geiileven vlakstellingen de rotatiecentra van de |>rojeclies

\aii R^ daar(>|>). dal de ilubl)eldraaiing de meest algemcene verplaat-

sing van //, is. Wij hebben ons echter tot nog toe slechts bezig-

gehouden, en zullen dat blijven doen. met l)ewegiiigeu van /?,,

waarbij steeds een zelfde pnnt (> in rusi blijft.

\ oor ecu continue beweging van /'., zijn stand en bewegingstoe-

stand op elk oogenblik bepaald doen- stand en bewegingstoesland \ au

U, on Itr, de beweging vau l!^ dus geheel bepaald door de bewe-

gingen van R,. en /?/: en op elk oogenblik de resnlteerende ver-

l)laatsing \aii /'., geheel bepaald door die \au /.', en \an A'/, onaf-

hankelijk van de volgorde of oiulerlinge combineering der beide

laatste; ze lalen elkaar geheel onbeïuvloed. We kunnen derhalve een

beweging \an /(*, b(>scliou\\ eu als eeu som \an twee geheel ongelijk-
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soortigo dingen, d. w. z. dit' iip lieciicrlci w ij/.c op elkaar kniiiicii

inwerken, ot' in elkaar lranslnriuei>i'liaar zijn.

We knnnen nn nog een slap venier gaan, en niel alleen een

reehts gelijklioekig draaiingsvlakkenslel aangoven (kinr t>en lijn in

A'r, maar een rechts gelijkliockige rolaliesnellieid door een lijmccidr

daarkings, gelijk aan ile dnMiele rolatiesnellieid <ler dnlilxdilraaiing

in grootte, en gericht langs dien halfsti'aal. die niet li, mee zich op

(>]] zon toehewegen. (lelijke en tegengestelde rechtsehe rotafiesnel-

lieden van /i', w orden dan aangewezen door gelijke en tegengestelde

\ectoren in /t,..

Zij nn <)I\. zoo eeii aanwijzende vecloi'. en OO,. cii ( >S,- twee

onderling loodi'echte lialt'stralen in hel in //, dp nl\ aanuehracht

normaalvlak, zóó, dal

rechts gelijklioekig is, dan komt met ilc door O/', aangewezen rt'chls

üeliikhoekise dnlil)eldraaing \an /.', overeen een wenteling van //,

om <n\, gelijk aan de lengte \an <>I\ in den zin OQ,—^ OS,.

Zij (f/", een andere aanwijzende \ectoi-, en lie|ialen we daai'liij

op analoge w ijzi- 0()\. en OS',, dan zijn de orilioitdiiale halt'slraal-

stelsels

"117', (^..S, en

"117", Q',''^',-

r(niiiruenl. zijn ilns idt hedekkinu' Ie l)reng(>n door een di'aaiing \an

/,'
,

waarlnj "II, dns ook /.', op zijn plaals lilijl'l, zoodal il(> aan-

wijzende xc'clor '-'/' (1(1(11- lie\\(\ning \an /i', in zicirzelt' kan lot

l)eilekking gelii'aclil worden mei den aanwijz(>n(len vector O/'',, y.ón,

dal texcns de ei- hij hooi-ende draaiingszinnen \.in //, in de normaal-

\lakkcn samenxallen. Maai- dan slell een aajiw ijzende vector in /i,,

daar hij door zijn groolte de grootte der er hij liodi-eiide rolaliesnel-

lieid \an /.', aanwijst, ook die rolatiesnellieid geheel \dor op de

ge\N()ne in een rninile van drie ai'meliiiuen gehrnikelijke wijze: als

wc ons n.1. de delinilie \an die gewone \-oorslellingsw ijze geheel

«jeabstralieerd denken van hel hem-ip .Jiewcüing met ot' tegen de

wijzers," dat in een /i', \ervalt : jnaar eenvondii;-. na in di(> riiinne

een co<")rdinatenslelsel < > X ).Z Ie hehheii aanucnonien. zeuiicn ; de

rotatievector zal aan zoodanigen kani van liel di-aaiingsvlak worden

opgerichl. dal, wanneer door luwveging hinnen de rninile hel draaiings-

vlak z('>('i met hel .Vl'-vlak wordt lol sainenvalling gehracht, dat de

draaiingszin loopt van <>X naar O) , dat dan de rolatievect(n valt

in de richting van de Z-aa.
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Voor (iiis is (l;il ia A*,. aanücnmiioii (•(xu'diiuilenstelsel OX,, OY,, OZ,.

zi'iódaiiie dat hol luel *>\V samen coii (•(Hii-diiuiteii.ytelsel iii //,

vormt. \Yaar\'Oor

/(>!',, i>Z,\ /OZr. ()Xr\ /OXn ")',''

\oXr. i'wj v>r,, ow'J' yoz,; ow'y

rechts gehjkhoekig zijn.

Een vector hxiigs ^.'A',. stelt dan ii.l. voor een rotatie van 1,\ in

in den zin ()Y,—^(^Z,.

Geheel analoge heschouwiiigen gelden voor h'i. Daar het echter

voordeeliger is, om ook voov Ri te kiiinieii zeggen: een xeclor langs

OXl stelt voor een rotaliesnelheid van A'/ in den zin I ) )'/ —» ( >Zi,

moeten we het voorgaande wijzigen, óf door hel stelseW-'A/ Y i Zi II'

zóó te kiezen, dat

'OYi, OZi'

OXl, OW
niet meer rechts, maar links gelijkhoekig, ót' als we ook

'OYi, OZi-

OXl, 0]Vy

rechts gelijkhoekig nemen, moeten we als aanwijzouden \eclon in

lil nemen den haltstraal, niel die met A', mee zich op ( > W' zon

toebewegen, maar waaroj) O II' zich mei A', mee zou loeliewegen.

We zullen het laatste doen. Hel xoordeel dier keuze zal uit het

vervolg blijken.

We moeten nog opmerken, dat als zondoi' meer de stand \an /',

en /'/ bepaald is, daaruit de sland \an A', niet eenduidig maar Iwee-

duidig volgt ; inuners een staiul \an li\ geeft geen andere standen

van Ji, en A'/, als zijn ,, tegenstand", waari)ij alle lialfstralen zijn

omgekeerd; die tegenstand is te verkrijgen door een willekenrige

gelijkhoekige dubbeldraaiing over een hoek rr ; de /', en K; draaien

dan 2 Ji, en zijn weer in hun ouden stand.

iMaar een continue beweging van A*, uit een gegeven begiusland

is toch eenduidig i)e[)aald door de gegexen continue liewegiugeu van

/iL,. en A*/ uit de overeenkomstige beghistanden. We zullen dus de

vraag, hoe het \aste lichaam A', zich l)ewcegt onder bepaalde kraclits-

werking, volkomen beaulwoord hebben, als we kunnen aangeven,

hoe n,. en Ri zich ouder die werkingeu bewegen, m. a. w. als we
,,r()lkegels in hel licliaam en in d(> iiiimie" kumien aangexcn.

TOEPASSING. De KnIersehe I'xmn eging \au A\.

De bewegings\ergelijkiugen hier\-oor zijn het eerst o|»gesleld iloor

Fii.vHM in de Mathematische Annalen Hand 8, 1874 pag. 35. liet cour-
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(liiiiitciislclsol '>A, A., A., A, iii licl liclijiani y.nllcii wij /md kiozoil,

(lal <li' iraa«;liciil>|ir()(liicl('ii w t'u\ alliai. Wij /.iillcii daarliij niKlcrslcllcn

"\'- "A„^

foclits gclijklioekig.

Eii we kie/A'ii nuv.c <>.\, )', /^, <'ii '>-\i Vi /.i /.(M'idaiiin', dat

()X„ (fX^, OA,, OAV
(>X,. 0)\, oz,. OW

rcclils j^clijkliorkig is, eii

nA,, r>.V,. o.V^,. O.V,

OXl. (>)'i. (>/.!. OW'

links <i;viijklioekig, (waaruit dan van/.cil' \iiliil, dal nok

"A,. o VA
I
oXi, oYi

o'/.,. o\v)
'""

\oZ:. OW
rechts gelijkliockiii' zijn.)

De stelsels OX,- )',. Z,. en OXi )'/ /.{ Ndercn nu de te beslndeei-en

liewegingen van //,. en /// nii.

Noemen we verder ^to, , .,tOj
,

jto.^
,
,to^ , ^w, . ,(o, de rolatiesnelheiils

euin|)onenten vulgens liet stelsel ("^A', A'.^ A', A., ; en </-j , </ .^
, </ „ de rotatie-

snelheidseomponenteii van 11, volgens OX,, (H',, (>Zr, eveiizoo

i(', . if', . V', de rotatiesnellieidsc(ini|ioiienleii \ an /// xolgens ^^A'/, (tYi,

< >Zi, dan kennen wc de coniponenlcn \an reehtsche rolatiesnellieid

ox.,^ox, (n'r^oz,
.', (.,<ü, + ,(o,) \dl^ens ,." , of \(ilii(Mis en analoiien
- - n.\, -^ '>A, f)\^.^()]\ '^

en e\-enz<io de (•(nii|iiiiicnlen \-aii linksclic rolaliesnellieid

'^V., -^^^A., o)'i^ oZi
h {ju, — ,wj Ndlgens

'

(it \'olgeiis ^^, _^. i'ii aiialogeii.
-\ j ^ .\

,

Derhalve: (/, t^ „w, -|- ,to,

Een\()iidiL!.-er dan \ol^('ns l''ii\iiM k(nii(Mi de Midersche liew egiiigs-

vergel ij kingen ..in lid licha.nn" (dus w eergevendi' hel tegengestelde

\an de schijuliare lieweging i\c\- (MiiucvcMide rni-nilei uil de. zoowid

\()oi- een rniinie \an dri(^ als \aii \ ier al'nietingen, .ü'einakkelijk in

U' ziene \eclort'()runde ;

flu.xie liewctiiniisuioniciil ^ krachlniiMncnl — rotatie X ''^'"

wegingsnionient

(\\aarin het )<^ teeken het xcctorprodiicl liedniilt.)

Iininers ,,iii de rninilc" is de Ihixir \an hel hewegingsnionienl

= krachlnioini'nt ; maai- daai\an is \iior den stand ,,in li(^t lieliaam'"
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reeds iii rekeiiiii^- nel)melit de (Inxie, iioüdi.c,' om den stand in het

lieliaani constant te honden, d. i. de flii.xie, die liet gevois is van

de rotatie \aii den munientveelor om den rt)tatievector, en deze is

=: rotalie X l>ewegingsmoiiieiit.

Noemen we de traagheidslcwadraten 2.' /«,/•,'- enz. l\ enz., en

stellen we

A + ^\ + ^. + ^\ = A'

- F, + F., + /:, - F, = A,

J\ ~K-\- '\ - J\ == A
i\ + i\- A - J'. = A.-

We kunnen dan den lotatievector schrijven in don xorm

:

,C0, I + ,10, J + jtU„ k + h (^tO, ; + „M^j + ,0J, /)

of in den vorm :

fl ('ƒ. ' + T../ + T:. Z^') + f. (1', ' + »|V.,/ + »[':, ^-t-

De notaties /' en f zijn o\ergent)men uit het l»ovengen(ienid(' in-oct-

scln'it't \an Dr. W. A. Wi.ithoff; h wordt er gedefinieerd oi) jiag.

fi7; 5j en
6.J op pag. 78.

Het Itewegingsmoment wonU dan:

{F, -1- F,) ,co, l + (i^, ^- i^,) ,oj, ,/ -f (/', + I\) ,VK / +
+ h \(F, + F,) ,io, i + (i^., + F,) .,tu,,/ + (/', + F,) ,,0, k\

ui' in anderen \orni :

A 6, |(AV, + -L, i|.,) ; + (%., ^ .1., .I-.;),/ + (A'y, + .L, if,)/-] +

Stellen <p en i|' de rotatievectoren in R, en A'/ voor, dan kiiinien

Ave de rotatie schrijven :

en het moment:

i /t; (f, r^ + f^ t|.) + (i f,. (.1) ,|, + ,^ f.,. (.1) ,f)

waarin de nohilie («l)'/» l)eteekent: A, (f, i -f- -', '/,,/ + -•:, V, ^••

De eeiste en sterkste dezer termen \alt langs (Kmi rolatie\eclor

;

voor een lichaam mei gelijke Iraagheidskwadraten is hij de- eenige :

de tweede, die, mei de J's, (k's te sterker wordt, naarmate het

lichaam meer as\ nimelriscii is, zou(k'ii we kunnen noemen iiel ..ge-

kriust moment '. (im(htl /.ijii reclUer (h-el \eroor/,aakt ^V()rdl doorliet

linker deel der rotatie, en omgekeeril.

Brengen wc nu ten slotte het krachimonient in den vorm f, jt + f.^ v.

waarin \t en r diiedimensiouale \t'cloren zijn, dan splitst zich de hoven

gegeven xeclorfoininle in de zes voliicnde componiMilcn. achlereen-

volgen.s gege\en dooi- de cocMticienlen \an 8, / , 6,^ / , e, / , f^ /, f, /,-, f, /.
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7^/1 + J, xi\ = A, tV, 'ƒ, — A, if', <ƒ, + 2fj,

7i'if.', + J, «ƒ, = ,1, <f.. ifv, — J, f/-, i|'„ + -Jr,

yyJ'f, + .1, t|'-, = .1,, i|v, (f,
— A, iC, y., + lif»,

y/if'„ + ,1., (f, = .1, «ƒ, if, — J, f/, if-,, + :2r,

iW, + 'U «i'. = -Il 'l'i
'/. — -1= 'I'. <fi + -M:,

^''V\ + -1, 'ƒ, = -l. 'ƒ> »r. - -1... 'f, V'i + 2r,.

Sk'llcii wc //" — A,,' = (1./, eii AM^, -)- J,y ^1,- ^ /^,,, en stellen we
(l(i(M- ('O'/ \<>(ir den vector «i '/i

«"'+ "j '/'a./ + «3 '/s ^'^ dan knnnen we

(ie /.CS l)eweiiin_üs\ergelijkini>en sclirij\cii :

(fl) <p = V. {/,) ip . <p + 2A'f« — -J.lr

\ uor ai'weziiiiicid \;ui iiilw cndiiic krachten:

(/')

In dezen xorni lezen we er direct uil af:

1". I- in dcii iniliaalstand <ƒ== if-, dan Idijft </ ^ ij>, <1. w. z. is

de iniliaalrolatie van /i, een rotatie // een liooldti'aaglieid.srnimte,

dan blijft de heweging een rotatie // die rninite. De bewegings-

N'ergelijlvingen vooi dal gc\al rcdiicecrcu zich tot een stel dat zich

laat behandeleji als de bekende Eulei'sclie beweging in //., iiij afwe-

zigheid van krachten.

2°. Voor ongelijke ^1's is ,,in\'ariai)el roteercn" slechts mogelijk

in de volgende twee gevallen, die ook voldoeiule zijn:

II. \oor <ƒ en if? beide gericht Umgs eenzelfde coördinaat-as (.V-,

}'- of Z-i\s der representeei'cnde rnimten), d. w. z. voor een dnbbci-

draaiing van R, om een lioofdtraaglieidsvlakkcnpaar ;

/>. voor
<fi
=: O of i|'zi3(t, (1. w. z. voor een gelijkhoekige dnlibel-

draaiing \an A\.

Kn is aangetixnid door K(")TTEH (zie Herliner fierichte 1891 pag. 47),

hoc een stel hewegingsvergelijkingen, met het gegexene analoog, zich

laat integreeren. (Het daar behandelde probleem is de beweging van

een vast lichaam in een \locistof. ) \ olgciis de door hem ge\()lgde

methode laten zich de zes rotaticcompoiicnlcii expliciet door hvper-

clliptische fnncties in den tij<l nildrukkcii. Ilclilicn we echter <ƒ,. y-' Vs'

i|?,, tfVj, !(<., in den tijd nitgcdrukl. dan lidilicii wc daarmee de „kegels

in het lichaam" xoor //,. en A'/. Om hicriiil de „kegels in de ruimte"
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af te leiden, gaan we als volgt te werk. We merken op dat liet reclilsche

hewegingsmonient Kif + (-1) •['• 'i' l'r invariabel l)lijn „in de ruimte"

(in A'; verandert die vector natuurlijk wel van rieliling, maar daar blijft

ibif? -1" (A)f invariabel); de beide spheriselie coördinalen („podlafslaiid"

en „lengte") \au (y leu o]iziciite van Ky? + (-^) V' '^•'j *'6 '"^weging van

(p in de ruimie ih en x noemend, en opmerkend, dat elk element

van den ,,kegel iu de ruimte" op liet oogenblik van aanraking samen-

vall met het overcenkoinstige element van den ,,kegel in het lichaam",

kunnen we iy, O- en •/ uitdrukken in den tijd, waarmee dan de

,,kegel in de ruimte" voor R,. is gevond(Mi. Analoog wordt de ,,kegel

in de ruimte" voor A'/ bepaald ten opzichte van AV + .4i|'.

We zullen nog even laten zien, dat we, zoodra twee der traag-

heidskwadraten /-• gelijk wonicii, hetgeen op hetzelfde neerkomt als

dat twee der ^4's gelijk worden, met gewone elliptisciie functies

uitkomen.

Zij b. V. J, =^l.,, dus ook ti., = it,^^.,(f,^;/)..=^l>:,^J>:,- Noemen
^^'^

iV:. en .f/'., de grootte der (iiitbdndeiieu \an q en w in het ÏZ-

vlak, /-.^ en fi, de anomalieën van die oulboiidenen (geteld \aii V
naar Z), en f het anomalieverschil \au .,ip., en .^-f^, dan worden de

vergelijkingen (//) voor dit geval

:

"i 'fi = — J', S'-i A\ •^»' f" «1 »l'i = -J'i "JP^ ïV's ^>" I

F,^= lf"j <t^ COS F Fi = f/ij l|'j COS F

F =—((ƒ,— 1|',) -J COX F \<p, If'i
—-

waaruil wc alleideu \ier integraalbetrekkingon lusseJien

«T: + tf-, = 7^ (^^

.«, .<P^ + "1 T>' = <' {li) /-', ^V ^ ". V",' = </ {fH)

/';, -J'; •/ƒ;, .'I's
'"'

' -f ". ^1 'ƒ
I V"l = 'Vl • • • •

</''')

Stellen we daarin

2^» = 77— <^^o.s »( </;, = -—— sm n

''' -
,

''•> r

dan licbbcii wc de dinerentiaalxergelijkingen :
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c, COs ? */« r- § = f, •'O''* ïj •>'« h

Cj .-«/«
ï^ + f, s'm ? = e,

zoodal na oliiiiiiiatic kdiiil de volgende did'. \ergel. in »/

:

,«(,-<(j .-./•' . cos -ii . ij- = (/'„'— A,') <•/ xi>> 'n

+ f
'\' i-A'^-iv) - (-V+ ^/) A^- ^ *•, • /'.

i 'V -'" ^'i

of' '".j sin ^j (^ j/ (f, . if^) r= Il gesteld

:

„„.^- f(j )/- ^ /•', (»). waarin we geniaivkeiijk \ ei-ilieereii, dal /'',(/')

lieel'l twee reëele wurlels liissclien — c„ en -\- c, (ile ix'ide andei-e

\voi-|eis /.ijn reëel huilen die gren/.en, of imaginair, naarniale

Jj/— (\"^0}: die heide wdriels geven de grenzen aan, waarliisselien

Ij l)ii de i)eweging lieen en weer sciuniinieli, volgens een met ellip-

tische t'iincliën aan te geven lielooj). Voor 't geval J'^'^/'i", dns

vooi' \ ier reëele wortels "i <C ": <C "a <C "> ^vordt b.v. dat beloop:

u — «, + —^
, waarni sH = sn i t \/ ,

en

\'erder is

:

n

i'"'i = "'/ — "i'

J', ./ƒ:, • sV'a
''•"*• f"

*Px

.<P.

waarin hel tweede lid een iali(»nale t'unclii' is \an f/, i'if-, is volgi-ns

(I), .//;,' volgens (II), „'/"j .j'h co.s '^^ volgens (l\) ralionaal in '/, uit

Ie drukken), zoodal ouk / ., door elliptische functicn in / is uit Ie

drukken, en daarmee de gelieele , .kegel in het .lichaam" ; en verder

ook \ olgeiis de boven aangegeven methode de „kegel in de ruimte".

De volgende nog meer bij/.ondere ge\alleu /,ijii zeer gemakkelijk

ten einde toe na te gaan.

1". De vier traagliei(Uk\\adralen zijn Iwee aan twee gelijk. Dit

geval ligt opgesloten in het stellen van /1.^^J,^0.
Dan is
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.". = /'••
.^. = 0.

Kn lic lH'\^ ("iinU'^NcrLicliikiiiucii 'jaaii ((\(_'r in :

F: = »I',

waaruit wc direct lezen, tiaar f/,. ..f/,, if-, en „if', oonslanl lilijxcu,

<1al (Ic ..Ueu'el in liei licliaanf' xoor /(',. en vooi' lli is een oniwcn-

leliiiS'skeLiel mei de A-a> al> (iniwciMelinusas. \Crder Idijt'l in /',. hel.

in hel niei-idiaan\lak van <f uclc-

U'cn rcclilsclie inoinciil U<f-\-A^x]\

in\ ai'ialiel. ..In de rniinie" roleerl

dns dal nieridiaan\lai-; om den

\'eenn- //'/ -[--1, <I',. waarnu'e de

,,kegel in de i-ninile" liekiMid is.

<>n e\-enecnsecji (imw enlelinii'sken'cl

hiijkl. .\nal(ii»,ii- \(ioi- l'i. Fi.U'. !)

stelt de heide rolkeii'cls in I! ,. xoov.

(I)e hllilensie keu'el is de hcw c-

Licndcl-

2". Drie der traaiilnMiUkw adi'alcn Liciijk. iiel \ierde onui.'lijk.

We ]ienien de as van het (inüelijke als .V^-as in //,. Dan \vtii-dt

-I j
=: . I., ^ J., =: J : "] :^ "... ^ ''., ^ " ; li^ =^ II., = li-i = Il

; i'ii de

\ei-nelijkinL;cn [li] i;aan n\ er in:

Fig. '.).

7 .
.(•

derhalve staan </ en i|' hxiili-echl np f/- en dp i(', terwijl '/: -j-
tf-

;= O,

dii> '/
-f- i|' cniislani. en <( e]i i|" c|i< \(i(ir zich constant in absolute

waarde, /.oodal /e lucide roh'cren oni hnn som (..in de ridnUi' heelt

die somxcclor nalnurlijk in 't aluemeen een jieheel \ei-sc-hilleiideii

stand \(io!- /,',. ais Mmr /,' |. waarmee di^ heide ..keuels in het lii-Jiaani"

iiepaald /.ijn. ,.invai-iahel roleia-en" \an /.', hehheii we hier dns steeds.

Verslagen der ArdccliiiL; .\aluiirk. Dl. .\11. y. l!IO:i i.
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^v waai' 7 c'ii i|'. (iiiLicaclil liiiii urnnilc, laii;;s

clkaai- valli'ii. < hii dni ,.1%i'l;cI iii ili' niiiiili'".

Ii.\. \(Mir //,. Il' viinli'ii. iiici-lscii \\c(i|Mlr

iii\ ai'iabilili'ii in //, \aii /.''/ -j- . U|v ..In

^ *' (Ie rninitc' i'hIi'itI i\\\^ •/ nni //'/ -[- .lil'.

waiil dl' lidck lns>cli('n ilii' Iwcr \cclorcn

o ''lij" riMislanl. In /// roh'crl analunu' ..in de

[.j^,. |() rniiiilo" i|.' (iHi /j'il' -f- .1/. l-'i,L:'. lOslcll \()(n-

(Ie licidc i-(ilk('.ü'('ls in ///. ((>(>k liicr is de iMulcnsIc l%ci:<'l ilc i>c-

\\ cu'i'ndi'l-

Wc licrinncriMi ri- nn^' cciis aan, dal, wa.ar wc 7 en il', wal licirci'l

linn standen in licl licliaani, nicl olkuai' in lidrckkin^ hrcn_ü-cn. wc

iialunrliii< cci-si de standen \an liet i'oclilscjie en liei linkscho licliaaiii',

(I. w. z. \an de (•(i((rdinaleii>lelscls ''.V,. )', X, en ().\f )'/ Z, in

li'edachlen lol dekking' breiden, /.oiidal iio.u' sleclils ccii cix'irdinalen-

slelscl (>.\ ) /. (i\ci- is lliij (ie x'ci-u'elijkinti'en (//)li.\. nmcl men daarop

Ictleni: maar in de i'ninilc ld. i. do /':, ±^^11) IicIiImmi die ('o{'irdi-

naleii>lelsels ' ^V,.
)

',. /, en '>.V/ y i /.{ op elk oo.iicniilik /.eer lie|ia;dile

en \an elkaar \ ('rsehdieiide siainlcn.

Natuurkunde. I*c lieer K \\[i;i;i.i\i.ii (twi-.s hiedi ooi; nainens

lArw lieer I >r.
(

'. Z \Ki;/i,\\ SKI aan: ..l'>i]iU'iiiji'u U>l <lr l.riniis

rail Ihl \y-rl,il.- niii \\\ Dl-J! ^V\\|.s. j.V. /),- i-(u:\i.<l,'iith'-nii>i-

irilii rili'li i'ilii rlocislitf rn iliinnt litj liuiinr<' iiiri/i/sr/.s r<in nor-

1111(11' stdfjrii riilijfii.t dl' II', '1 lier nri'iuu'iisti'ii) iiiniili' tiu'stilnih'ii .

(Deze ineilcdei'lintr zal viTsciiiinrn in lid Vi i-.slui;' ilri- vnUende vciiiuderiiiiri.

Physiologie. De lieer Winm.ki; liie(|| snoi- i\v Werken d('\-

Akadcniie een \ erliandcliiiii aan \aii den lieer A. ( !oi>"i'i':i;

i;-clile|d : .,//(/ I li'i'ililii'rilHlslii'i hl."

De \ o(jr/.illcr \ciV.oekl de llecreli Zw \ \KI)i:M UsKi; en 1'i.ur. om
daaroN'er in di' voli^-ende xcruaderiii;^' \ er^lai;' iiil Ie lirenucn.

Pathologie. De IIcim- WiNki.r.n hicih v • i\v Werken der

Akademie ccii \ criiandclinü- aan \an den lieer W. 1'. \ w
('.\I,C.\I{ : ..klniisrli-liioliiiiischi' stlldii'ii uri'r lirt iiii'rli<iiiisiiic ili-r

hifi'ctic.zu'kl.i'u
. '

'

De \ ooiy.illcr \-eiy.oekl de llecrcn Si'KoNck en I1i;i.ii;i{i\ik om daar-

over in de volgende \'ci\L;aderiiiu- xcrsla.i;' uil Ie hrcnu'cii.
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()|t \(i(ii's(('l \an ilcii \'()<)r/.ill('i' wm-dl hcslulcii ilc .\l;i,iii-\ itujkIc-

rinii' Ie lioinK'ii np Itl .MaaiM in plaats \aii (i|i 21! Alaail a.>. \\i'l;i'I1>

hel saiii('ii\ail('ii der \ci-^ail('i-iii,i;- iiiel den 1 )i('> >«alali.s t\i'\- Itijks-

ünivorsilcii te rii-cclil.

Na^ i'esimitic xaii lid hcliaiKlcIdi' wordl di' \ci-na(li'i-iiiL! ui'-hMcii.

E Tl R A T ü M.

Pag. 748, r. 18 v.h. staat : Pliiosjinfinu Sn/ir/s.

lees : Kwsjioniiii Lam-is.

(9 Maart, 1904).
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IngoUoiiien zijn :

I". IVriclil van tlo llccri'ii Kostki;. II \Miirn(.i;i;, lli;iiur.Ns en

K \MKi!i.iN(iii ( )nnk!s, dat zij verliindcid /.ijii de \ orjiadoi iiiu liij \p wonen.

2". Solifijxcn \a:i Z.K.xc. den Alinisfer \aii Walcrsljial, Ilamlcl en

Nijverlieid niededeelemlf dal m|i de lictalinu' ^i^n li(-'t sidi>iilic voor

de (ïeologisclic ('oinniissic over 11>()4 orde is uesteld en dal j^evolf>'

is gegeven aan lifl \ erzoidv Mdi 2" genoemd in liet selirijven van de

Akadenni' aan Z.lvxc (\j\. 2 l'Vlniiaii IM04.

3". Ciirnlaire \aii ilc Inlei uaiioiialc Assoeiatie der Akadeiniën

l)etreftende de voorstclleii \v heiiaudelen op de eerstvolgende \erga-

dering. (iesteld in lianden van den Afgevaardigde der Akadenue i)ij

de Assoeiatie.

4". Sclii-ij\cn \ au de liileinalionale Associatie der Akadenni'ii

meiledeelende dat de Heal Aradenua di ('ieneias te Aladrid veizoclil

lieet't als li<l i\vv Assoeiatie Ie worden toegelaten.

De Voorziller deell mede dal de l.ellerkiiiidige Afdeeling zich r(>eds

\('i('ir toelating lieet'l vei'klaard. ()|i /.iju voorstel beslisi de NCrgadeiMiig-

in deiizelf'den zin.

rt". ('irenlaire \aii lid Inleriialionaal Zoologiscdi Congres \aii

14 lol i9 Angnstns 111(14 Ie Hern te honden. Ter inzage \oor de

zoologiselie leden beschikliaai- geshdd.

Pathologie. — Nadat de vergadering goedgekeurd lieeft dat de Heer

WiNKLEK den Heer l^Ei.rKKiNCK zal vervangen brengl de Heer

Spronck ook namens den Heer Winki.ki; verslag nil over een

vei'liaudcling van Dr. IJ. I'. \ \n C.m.caw: ,,K/iiiisc/iiiin/(i(//sc/ii'

studtëii over het iiu'i:Iu(iiIsiih: dei' tiifcc/ie-ziid'len."

Om een die|HM' iuzieht Ie verlcrijgeii in lid meelianismc der infeetie-

ziekten van den menseli wil T)!-. v. ('ai.c.vh nagaan:

i". de \erli(»uding tusselien <le parasitaire microbe en den mcn.scdi

\ó('ir de infectie ;

2". de wijze, waarojt en de \ oorw aai'deu, waarondei' de microlie

in het lichaam iiinnendringt

;

3". het milieu, waarin de niicrolie zicli vOrmenigvuldigI en de

condities, waaronder <lit geschiedt ;

4". tle werking van i\r iiroiinclcu der uiicrohe o|> lid dierlijk

organisme
;

5". de wijze, waarop het organisme zich ver<letligt of traclit te

verdedigen tegen den hinnengedrongen vijand.

Hij verdeelt dan voorls de voor ilcn nicuscli palliogene nncroben

in drie groepen :
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1°. microben frequent of constant op bepaalde slijmvliezen voor-

komende ;

2". microlicii, die door de slijmvliezen heendringen en dan lijdelijk

op bepaalde plaatsen worden afgezet, om zich eerst later in liet

lichaam te verspreiden en ziekteverschijnselen te verwekken ;

3". inicroben, die v(M'ir de infectie met het besniette organisme

niets hadtien te maken.

In deze lijvige verhandeling nu, waaraan ter opheldering een

25tal afbeeldingen zijn toegevoegd, lioiuh (k^ schrijver zich speciaal

bezig met een representant van de eerste groep n.l. tien diplococcus

pneumoniae, die, zooals bekend is, schier constant in de mondholte

leeft en de verwekker is van een typisciie iidcctie-ziekte, de crou-

peiise pneumonie.

Na een overzicht van de literatuur, op den diplococcus pneumoniae

betrekking hebbende, wordt de hypothese, volgens welke bij crou-

peuse pneumonie tie infectie zou plaats hebben door aspiratie of

inhalatie, onaannemelijk geacht. Schrijver is van gevoelen, dat de

infectie een haemalogene is, en wel op grond van zijn waarnemingen:

dat zoowel bij kinderen als volwassenen de infectie ontstaat op een

oogenidik, vvaaro]) zich zeer virulente pneumoniecoccen in grooten

getalle in de montlholte bevinden ; dat reeds in den aanvang tier

ziekte pneumoniecoccen in het bloed worden aangetrotfen ; eindelijk,

dat aanvankelijk weinig, niet bijzonder viiulente pnenmoiuecoccen

in het spectum voorkomen, later tlaai'entegen zeer vele en zeer

virulente.

Oin na te gaan, of en zoo ja, onder welke voorvvaartlen pneu-

moniecoccen floor de epitheliumcellen van slijm\liezen heendringen,

heeft schrij\er een aantal proeven genomen, waarbij hem bleek,

dat bij jonge dieren de epitiielinmcellen der slijmvliezen en van de

huid zoowel \ oor virulente als vtjor niet-virulente pneumoniecoccen

doordringbaar zijn, dat bij oudere dieren alleen x'irulente pneumonie-

coccen tloor de epitheliumcellen der slijmvliezen heen gaan.

Naar aanleiding van zijn waarneming, dat l»ij crouj)ense pneumonie

de rhotlaankaliumreactie afwezig is — althans gedurende eenigen

tijd — kwam Dr. v. Caj.car tip het denkbeeld te onderzoeken, of

rhodaankaliiun invltietl uitoefent op de doordringbaarheid van de

eiiitlieliuincellen \ oor pneumoniecoccen. Daarbij bleek, dat de virulente

dipk)c. [ineunioniae een ferment afscheidt, dat de epitlieliuincellen

vtxu' deze luicrobcn dt)ordringbaar inaakl, maar oiiwerkzaam wordt

intlien in tIe cultuurvloeislof aanwezig is rliodaankalium, waaruit

onder invloed van de zich vcrnienigviildigeiule coccen blanwzuur

wordt gevormd. Het zou niilsdien de afwezigheid zijn van rhotlaan-

55*
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kalinin iii hol spoeksol. dio de oorzaak is, dat virnleiile piipunioiiio-

coccon dooi' ilo cpitlioliiiincelloii van het slijimlios d(>r irioiidlioltp

licciidriiigeii en aldus in hel iilocd oxer^aaii.

Vele pog'iiigcii om Imj kiiniiiu'ii fcii lincinaloLii'iic hiliaifc piiciiiiKiiiic

op te wekken, waren vi-nclileloos. .Sicchls iii Uvee gevallen gehikte

dat, en wel op do \-olgeiide wijze: iiadal een geringe uraad van

iinnmniteit was t)pge\\('kt, werden de dieren in ooy\ Isoolzunrrijke

niinite gebracht; vervolgens oiilvinncii zij zeei- \ ii-iilciiii' pniMniKiiiii'-

eoceen iii hel liloed en eindelijk, enkele ininnten na die injectie,

werden zij in een slerk al'gekocldc, veel zuiirslof Ix'valtende i'iiiinle

gebracht. De localisatie in de longen zon hiervan het gevolg zijn,

dat de coccen daar nuier zniiisloj' lol hun licsehikking vinden.

Een groot deel der verhandeling is gewijd aan hel (indiTzoek naai-

de wijze, waarop het konijn np de inxasie \an pneninoiiiecoccen

reageert. Hij septit^aeniie bleek het bloed-sernin vergiftig. Bezat het

konijn iniiuuniteit, dan vertoonde het serum antitoxische en bacterioly-

tische eigeiischai)pen. iüj de konijnen met lobaire pncninonie was

het serum vergiftig, maar het dialysaat der vooraf met physiologische

keukenzout-oplossing gereinigde roode bloedlichaampjes werkte anti-

to.xisch en bacterioljtisch, terwijl 24 men na de critische daling der

temperatnnr ook het serum aniilo.vische en baeteriolytische eigen-

schappen had aangenomen. Gebrnik makende van een voor dit doel

geconstrueerd toestel slaagde schrij\'er ei' in met waai'schijnlijkheid

aan te toonen, dat de antito.\isclie en baeteriolytische stoffen niet nit

witte, maar nit roode blocdlicluiampjcs afkomstig zijn.

Gaarne hadden wij de inleiding beknopter, de literatuur betreffende

de wijze, waart)}) het organisme o[) de invasie van den diplococcns

pneumoniae reageert, volledig behandeld gezien. Het trof ons, dat

b.v. het onderzoek van Wassekmann over anii-slolieji bij pneumonie

niet genoemd is (Pnenmokokkenschntzstotfe, Deutsche nied. Woclien-

schrift 1899 N". 9: Ueber Pneuinokokkeniinmnnit;it, Berl. Vereiii.

für inuere Medicin. Siizung tJ Febr. 1899). De \olgorde, waai'in de

stof behandeld wordt, is niet altijd gelukkig ; de geraadpleegde bronnen

zijn niet aangege\en ; op Idadzijde (iT, 82 en 92 ontbreken de af-

beeldingen, waarnaar in den tekst wordt gewezen. JMaar tegenover

die gelu'eken, die \oor verbetering xatbaar zijn, staan goede hoetlanig-

heden en wij uilen gaarne een woord van waardeering over de nieuwe

denkbeelden en dingen, die tlezc arbeid aanbiedt en be\'elen de

opname der \erliandeling na voorafgegane aanvulling in de werken

der Akadcmie aan.

(!. H. H. Sl'KONCK.

C. WlNKLKK.



( 845 )

Wiskunde. - De Heer KonTEWKr; biedt nok namens den Heer

ScHOUTE voor het Verslag een niededeeling aan van den Heer

Fred. ScHt'H : „Ei'ii venliteihvenjdijkiny voor be-'^tannhare en

onbe.itnari.hare vhkke krommen met /ioO(/ere singn.lariteiten."

Voor een vlakke algebraïsche kronnne, wier vergelijking slechts

bestaanbare coëlïiciënten heeft, en die geen hoogere dan de vier

PLüCKER'sche singnlariteiten bezit, heeft Klein ') (als een uitbreiding

van door Zelthen bij een C^ gevonden realiteitsbetrekkingen) de

vergelijking

„ + iJ' + 2 t" — A- + x' -h 2 ff" (1)

afgeleid waarin

n de graad, k de klasse is der kromme,

,i' het aantal bestaanbare buigpunten,

X het aantal bestaanbare keerpunten,

t' het aantal bestaanbare geïsoleerde dubbelraaklijnen en

d" het aantal bestaanl)ai'e geïsoleerde dubbelpnnten.

Deze xergelijking vaii Ki.Eix laat zich uitbreiden tot kruninicn met

hoogere .iingu/ariteiten en wordt daarbij merkwaardigerwijze eenvou-

diger en onveranderd geldig ook voor krommen, in wier vergelijking

onhestaardmre coëfticii'nten roorkomeii, hetgeen de vergelijking \an

Klein niet is. De door mij ge\onden vergelijking luidt namelijk:

« + ^'". = ^-+^'^ (2)

Hierin beteekent 2't^ de som der graden der singnlariteiten met

tiestaanhanr /niiit, 2£' v^ de som der kla.isen der singulai-iteiten met

hestartnhare ruakJijn. Onder een element der kromme versta ik in

het v(jlgende een imnt dor kromme gecombineeril mot de bijbehoo-

reiide rnakJijv, en wol uitsluitend als deel uitmakend van één tak

der kromme, die door één enkele Puiskiv'scIio roeksontwikkcling

(met al of niet gebroken exponenten) kan worden xoorgcsteld. Dat

element noem ik oen ^ingnhtriteit: len 1^"' als puiil of raaklijn of l)eide

singulier zijn, of ion 2'''' als punt of raaklijii of beide tol meerdere

elemenlen der kromme l)eiiooren, of ton iS'''' als hot punt boslaanbaar

en de raaklijn on beslaan baar is of omgekoerd.

Gaan door een zelfde puni meerdere takken, dan noemen we het

punt een meervoudig singidier /xnit: dit is zooxool maal als een

singulariteit te beschouwen als er takken doorheen gaan. Rcciprook

hiermede is een meervoudig singuliere raaklijn.

^) 1'"'. Klein, Eine neiic Relatioii zwisclien ileii Siiii^tilaiilülfii vnwr iilgebcaiscLeu

Curve. Muth. Aiin. Bd. lU [l'6~iC>), p. 190.
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Mei Plückek ') verstaan we oiuier dcii (jnutd t \aii een onkel-

voiidige Kingulariteit het aantal in hel (siiignlierc) pmit vallende

snij|)unten met oen willekenrige snijlijn door dal |hiiii. (4aan even-

tnoel door het singuliere |hiiiI meerdere lakken, dan moei men

natnnrlijk alleen die snij|iiiiiien meetellen, die bij een kleine ver-

sehniving der snijlijn op den liijbehoorenden tak komen te liggen.

Reeii)rook mei den graad is de /r/tissi' r der siiigularileit. Deze klasse

is tevens gelijk aan het aantal langs den l)ijl)elu)orenden lak lol hel

(singuliere) puni naderende snij]innten met een door dal puul gaande

snijlijn, die lol de (singuliere^ i'aaklijn naderl.

Bcsehonwi men n.1. deze laalsie eigenschap als de delinilie der

klasse van een singularileil, dan w (irdt de reeksonhvikkeling op punl-

eoördinaten mei hel (singuliere) puni als oorsprong en de (singuliere)

raaklijn als A-as, nadal men alle exponeulen een zoo klein mogelijken

l+i'

maar gelijken noemer gegeven heeft, // = r/ ,/ +••• (immers een

klein(> waarde \'an .r geet'l / kleine worlels y, een kleine waarde

van 1/ daarentegen / -\- r kleine worlels ./). Zijn verder A en }'

de lijnco(">rdinaten van de reehie y -f- A' ./•

-f" V= O, dan wordt de

'+"

oulwikkeling op lijneorirdiualeu )'=ylA -|- . .

.
'•^), waaruil de

rei-iproeileil \an / en r volgl. Tevens lilijkl iiieruil, dat graad en

klasse \au een singidai-ileit ouniitldellijk uil de Itijhelioorende reeks-

ontwikkeling, zoowel uil die op puni- als uil die op lijiicoiirdinaten,

kuuiieu worden afgelezen.

/// (2) lii't('i'l.-iiil HU —
'/, ''''// <mniui-i'niiij nrrf di' sitniiild nhilrn

iiiii /ii'stiiiiii/tiirn' jiiint, ij"''", ("('; (Ie siiKinlii rili'ilcn nicl Ix'-stinuihare

rn II
L-

1 ijii, waarbij een meervoudige singularileil zooveel maal in

rekening moet worden gebraeht als ze enkeh'oudige singul.ariteiten

be\al. Hierbij moeien niet alleen de hoogere en de l'i.i'ckKu'st'he

singularileiteii wordcMi nieegeri'keud, maar ook die elemenlen der

krounne, waarvan het medelellen op de vergelijking (2) invloed uit-

oefent ; dus ook die elementen (/:=/• = J), waarvan het puni beslaan-

i)aar en de raakliju oubeslaaubaar is o|' omgekeerd. Hel is leii

duidelijkste onverschillig of wc ueheel bestaaidiare of geheel onbe-

') J. l'i-LCKER. Thfiorii' dor algcbraisclieii (Jiirvcn. üdiui. A.Mahcus ]S:V.). p. 205.

') Ü. Stolz. Üober die .singiiliirpii l-'mikln der alL;('i)raisi-liPii l''Mii(li<inrn iiiid

Curven. Math. Avn. Bd. 8 (l!S7.")) p. 41.") (spoc. p. 441 \V1).

II. (J. Zeuïhen. NoIp sur les singiil.irilés des (•oiirlirs plaiu's. iVidlli. Aini. BiJ.

](l p. -210 (spee. p. 5211—212}.

H. .). Stephen S.mitii. On the Iligher Singnlarilies QÏVhxne (!.uï\ei. Proc. London

Math. Soc. Vol. ü (1874—75) p. 153 (spec. p. 103—104).
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stiXiXiibare niet-singuliere elciiK^iitcn al dan niet onder de 2'-teekens

o[)nemeii.

Dl' ci'rgclijl'hui (2) gi'klt nl.'nlan i'ci'/i (jocd roor kroiiiiin'n mcf <infu'-

staanbare a/s voor krommen mei hestnmihare rergelijkini/.

Ik laat nu <k' lumfdpiinten der afleiding van de bes|)roken verge-

lijking volgen. LTitvoeriger zal die \norknnien in mijn nog te ver-

schijnen aoadeniiscli proetsclirift ').

We behandelen <laartoe in de ^ J, 2 en 3 de betrekking (2) vooi-

krommen met bestaaidiare ^•ergelijking, en nemen daarbij die van

Klein tol uitgangspunt. In § 4 toonen we iiaai- ook xoor kronnuen

met onbeslaaidiare vergelijking aan, terwijl we in § 5 haar tut

andere gedaanten herleiden.

^ 1. Krommen nirf lu'sfiKinhare ven/e/tjkinc/ en ii'et t/een mulere nieee-

nnidn/e sin</n/tinte/ten dun (Inhheljninlen t-n (//i/^/tcIntiik/ijne/i.

We stellen ons voorIoo|)ig op hel eenzijdige standpunt, waarliij

een kromme als een meetkundige plaats \an |Miulen woidl opgevat.

Heeft de kromme hoogere enkehoudige singnlariteiten, dan /assen

we die op. Daaronder verstaan ue liet aanlu'engen van een zoodanige

kleine /testanvhare wijziging in de \ergelijking op pnntco()rdinateu,

met behoud van den graad, dal de hoogere singnlariteiten verdw ijiicu,

zonder dat er PLücKKK'scho puntsingnlariteiten (keerpunten en dulihel-

pnnten) voor in de plaats komen (natuurlijk wel hnigpnulcn en

did)belraaklijnen). Na d(v,o oplossiiif^-, waai'l>ij we de i'eeds aanwezige

PLÜCKRR'sche siui^ularitcileu lt(^hou(l(>n ^clileNc^u d(>nkeu, passen we
de vergelijking van Kt,kin toe.

Daartoe hebhen we na Ie i^aan hoeveel geïsoleei'de dubbelraaklijnen

en hoeveel iiestaanbai-e bnigpunlen bij de oplossing van een iioogcre

singulariteit (mtstaan. Op Iwee wijzen kniiuen i'v geïsoleerde dul)bel-

raaklijneu ontslaan, ui. Icii 1^"' bij de oplossini: \an een /lestiKinlxin'

s/'n(/ii/(/r/fe//, d. i. een singularilcil, waarvan de bijbehoorende singnlieie

tak bestaani)aar is, ten 2'''" bij de oplossing \au lw(>e loege\-oeg(l onbe-

stiianbare singularileiten ; hierxau luoeleii zoowel punt- als raaklijn

onbestaanbaar zijn. daar we andei-s mei een meerxdudiu-e siuüularileil

te doen zouden hebben, die wc in deze |)aragraaf uilsluilen. üeslaan-

bare bnigpuiiten kunnen naluinlijk slechts uil de oplossinu van

l)esliiiinhure singnlariteiten ontslaan.

1) Over den invloocl vnii hoogere siiigiihiiilcileii op aaiu-akingsiirohlnneii vaii

vlakke algebraïsche krommen.
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Door lio( oplossen dei- siiinnljiritoit ondernaat de klasse der kromme
een venneerdering d. Hierin sicll (/ de /A^vv^'/wA^c/'/r' der singuliiriteil

voor (door Smumi 1. c. |i. I
;").") de (lisrriiiiiininliiKlcj- f^-enoemd), d. i.

lu'l aantal in liel sinnulicrc |iiinl vallende snijimnlcn der Uroninie

met de eerste |H)olkromnie van een willekenrig |innt.

Invloed van kkn bkstaanbakk siN(ai,AinTKiT. Laten er iiij liet

oplossen van een bestuanbai-e lioo.tiere sinfiidariteit, met een klasse-

i-ednetie ^/,, ;?', l)estaani)ai'e liniupinilen en t", geïsoleerde didiiiei-

rtuiklijnen ontstaan. De klasse wordl dan / -|- r/, zoodat, als we
een\'on(liglieidslialve aamiemen dal de ki-omme sleehts één hoogere

siiignlariteit bezit, nit de vergelijking van Ki,ein volgt :

n + |J' + 2t" + ii', + 2t\ = / + J, + x' + 2d"._

Hoeveel /?', en t", hier afzondei-lijk be<lragen hangt van de manier

van oplossen af. Past meii echter de bovenstaande vergelijking op

krommen toe, die bij versehillende oplossingswijzen ontstaan, dan

blijkt dat ^\-\-'2t'\ steeds dezelfVle waarde heeft, die ik de rcaHteks-

i-i'ilti<i/i' der singnlariteit noem. In mijn iiroefschi'il'l zal ik uit een

bepaalde wijze \an oplossen voor die realiteitsi'odnetie ile waarile

(/, -\- 'i\ — /, afleiden, waardoor de laatste vergelijking wordt

., + |J' + 2t" + V, = / + >«' + 2d" -f- ^ ) . . . . (3)

Invloed van twee toegevoegd onbestaanhaue singülariteiten. Daar

') Deze vprgplijl^ing is iii overoenslomniing met tic door A. Brill (Ueljer Sin-

giilnriliilcn cheiioi- ,'ilgp])rai.s('lier Curven unil eine neiie Ciii'venspetties. Muth. Aiui.

Uil. ICi (ISSO) )i. 348 spee. p. HÏM) opgegeven uildiiikkiiig voor den rra7('<i"/tei»(/e,r,

ijeriislend up de splitsing der iioogere singularileit in PLÜCKEn'sche singuliiriteiten. Door

A. C.WLKV (On llie lliglier Singiilaiiües of a I'lane Curve. Quarl. Jouni. of Mailt. Vol. 7

(I.S6G) p. i212, Volb'clcd Muih. jnipers Vol. ö. p. 320) is namelijlc, lioowel op niet

geheel afdoende wijze, aangelooiid dat de Pi.i'TiKEu'sclie vergelijkingen alsook de

geslachlsvergelijking geldig blijven voor krnnnnen met hoogere singularileiten, als

men zidk een singulai-ileil aeqiiivalenl sldt met x* keerpunten, (3* huigpunlen,

S* duhhelpunten en r* diihheliaaklijnen. Voor x* en p* geelt liAVl.EY op

X* = < - 1
,

^* = r - 1 (4)

en geeft aan hoc J* en r* uil de l'risK.r.x'sehe i'ei'kscjnlwikkrlingeii op punt- en

op lijncoördiiialen kunnen worden afgeleid.

Later zijn meer volledige hewijzen vooi- de opgaviMi van C.aylev geleverd, waar-

onder door eenvoudigheid en sU'engheid vooral dat van Stkphen Sjutii (1. c. p.

]r)3— l(i;2) uilmiml, waaraan de C.wi.Ev'sche gedachtegang ten grondslag ligt. Voor

de CAVLEv'sclie acquivalenliegelallen voeit Siirin (I. c p. Kil) de benamingen

hri'rpiDitsimli'x, Intiyptmiffivde.i:, duhbcIpKti/sindr.i: en dtd)hclruakl ij ii index in, en

leidt daartusschen een (eenvoudige beirckking af (1. (!. p. UiG).

Door Brill is aangetoond, dat deze CWLEY'sche ae(|uivalrnlic nici alleen foiineel

de PlCckep.'scIic vergelijkingen en de geslachtsvergclijking bevredig!, maar dat

het inogelijk is de kromme met bdinuil van graad, klasse en geslacht zoo te ver-

vormen, dat de hoogere singnhuileilen in de aequivalente PLÜcKEK'sche gesplitst
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we in deze pafa^raiil' liet xonrkdiiicii \an meei'\nn(lige hoofdere sin-

H-iilariteiteii uit^osloleii liehlicii, nincieii ](Miif en niaUlijn \aii toege-

voegd onbcstaanl)are siiigidariteilen heide onhestaanijaar zijn. .Splitsen

we die singnlariteiten in de aequivalente Pi,ücKKR'.sche op de door Brill

(zie tie noot van p. S4S) aangege\en wijze, dus zonder graad en klasse

der kromme te veranderen, dan zijn \an ilie Pi.tV'KEK'sclie singnlari-

teiten zoowel punt als raaklijn onbestaanbaar, daar dit bij fle oorspron-

kelijke singnlariteiten ook het geval was. Er ontstaan dns geen

Plücker'scIib singnlariteiten, die in de vergelijking \an Klein voor-

komen, zoodat die vergelijking onveranderd doorgaat voor een kromme,
die slechts hoogere singnlariteiten bezit, waarvan punt en i'aaklijn

beide onbestaanbaar zijn.

De resultaten van deze paragi-aaf samenvattend, vinden we derhalve

voor een kromme zonder meervoudige hoogere singnlariteiten de

vergelijking

« + i?' + 2t" + -^'", = /. + x' + 2rf" + ^'«^ , ... (5)

waarin de sommeeringen alleen o\^er de heMnttnhKn' luuxicrc shi</u-

Itiritelti'ii moeten woi-den uitgestrekt.

§ 2. Krom UU' Il uwt Jx'staanhnrr. rergeVijhiiuj i-u met

nwerriyudiiic hoot/i'ir .iiiu/tihiritcitfji.

Heeft de kromme meervoudige hoogere singnlariteiten, dan kunnen
we ons voorstellen, dat deze door een kleine /le.s-taau/tarc wiiziaiii"-

worden. Deze bewolking iiormt Biiill ppii (Jcformatii' fier singulaiitolL (I. e. p. :j(i|).

Reeds Gavlev (On tlie Cusp of tlie .socond kind or Nodpciisp. Qaart. Jour», of
Math. Vol. (i (ISGi) p. 74, Collcrii'J Muil), pupurs Vol. 5 |). 2ü5) geeft voor het

geval van een .snavolpnnt een voorheeld vnii een dergelijke deformatie, hoewel liij

daari)ij niel uitdnikkflijk op liet gelijk hlijven van klasse en geslacht de nandaclit

vesligl.

Op elegante wijze tooni Brill verder algebraïseh aan, dal hij iedere bestaanbare

deformatie van een hoogere singulariteit y*' — (3*' + 2 (5*" — t*") dezelfde waarde
heeft, die bij den realUcUsiïuh'X dier singulariteit noemt. Hierin stellen ,.*',

f*',

l*\ T*" de aantallen der bestaanbare keer- en buigpunten en der geïsolecrdr (hibbcl-

punten en dubbelraaklijnen voor, die bij de deformatie ontstaan. Hoe grool die aan-

tallen ieder afzonderlijk zijn hangt van de wijze van deformatie af.

Dit is echter geen nieuw resultaat, maar een onmiddellijk gevolg van de verge-

lijking van Klein, als we die na versehillende deformaties toepassen op een kromme,
die aanvankelijk slechts één hoogere singulariteit bezat.

Brill (I. e. p. .3'.ll) zegt elders te zullen aantoonen, dat de realiteitsindex van
een singulariteit (dit moet echter luiden : van een bestaanbare singulariteit) n*- -|5*,

en dus volgens (4) t — v bedraagt. In verband mei

;^ + |3' + 2t" + e>*' + 2t*" = A- -f x'+ 2S'r -]- ^*' {- 25*"

volgt daar dan onmiddellijk de vergelijking {?>) uil. Hel is mij echler niet bekend
waar Brill het beloofde bewijs geeft.
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in do vorji-elijkiiig (\qv kromnio mol l)olinii(i van s''"^!^'' d klasse der

kroniiiie /.oodaniu' in (\o at'/.diidorlijko sinjinlarikMloii niteen uodroxon

zijn, (lal iiaar siiiniiliei-i' |iiiiil(>n on raal<lijnoii :dlo voi'scliillon, maar

zonder dat (\o aard dor afziuKlorlijko siniiidariloiloii ren xcrandering

lieet't onderjiaan. Deze \er\(H'niinu. die ik xooi' hel ^eval \aii een

enkele nieervondioe siii.i>nlariloil in mijn inoofsclirifl nader zal loe-

iiehten, noem ik het viicflii.-ichnii-in dov meor\oiidi<>o sinaidai-ileil ').

Door liol nito(>nschui\'on onislaan dan ochtor nioiiwo li'oïsnioerde

dnbboliinnleii en geïsoleerde (hd)l)elraaklijnen, maar de hoogere ineer-

vondige singnlarileilon voi-dwijnon, zoodal do voruïdijkiiig (Ti) tocpas-

i);xar wordl, nnts (indor 'l' <-\\ t" Av nionw imtslano li-oïsoioorde

(hdilioi|mHlon on diiMioh'aaklijiion wordoii moojioiold. Dozo kinuion

i'chlor luol anders ontslaan, dan als snijpniHon on ^oinoouscha|i|)olijke

raaklijnon \an Iwoe loegexoe.üd oidieslaaidiaro lakken.

We liel)l)on liioritij drie gevalle]i te ondorscheidon wal liotrol't de

bestiianbuai-hoid ol' on beslaan baarheid van do boido punten on i'aak-

lijnon dor uit twee toegevoegd oid)oslaaidtare lakken bestaande meer-

voudige singnlariteit. Het reeds besproken geval, dat de jinnteji en de

raaklijnon beide onl)estaanbaar zijn, geeft tol geen meervoudige .singula-

ritoil vaii dien aard aanleiding, en komt dns nu niet in aanmerking.

Ra.\kpuntfa' bestaaxhaar, uaakli.inkx oNBESTAANiiAAR. Uit het toege-

voe(/(l onbestaaiibaai- zijn van i)eido lakken volgt, dat de raakjinnten

samenvallen, maar i\v raaklijnon versehillen. Is de graad van ieder

(.Ier singnlariteiten /, ilan doorsnijden beide rakken elkaar in /" samen-

\alloudo puuton. dio na liot uifoonschui\'en der singnlieie ])unleu /•'

dubbelpimlen doen ontslaan. (Jesehiedt, zooals we steeds aaniuMuen,

dit nitoonschuivon zoo, dal de vergelijking der kromme bestaaidtaar

iilijlt, daii worden de singnlierc punten toegevoegd onbeslaaid)aar,

terwijl tU' siunnlioro raaklijnon onbcslaanbaar blij\en. A'a liot uiteen-

sehuivi'n krijn-on wc dns singularileiten, dio op de \ergelijking van

Klki.n geen in\ lood uitof^t'eiien. We hebben er ocliter f' dubl)el|(unten

bij gekregen, waar\au r\- f (f— 1) onbestaanbaa!' oii / geïsoleerd zijn.

Dit laatste is gemakkelijk in to zien, dooi' vuóv hel niteenscliui\ on

de / samenvallende raaklijnon \ an ieder der singnlariteiten een weinig

niteen te doen gaan, waardoor ieder der beide .sliignlai'ileiten in een

gewoon /-xoudig punt met gescheiden, maar woiing vei'schilleiide,

onbestaani)are raaklijnon \ei-audort. Do / raaklijnon afkomstig- \an

de ééne singulariloil zijn toegevoegd aan dio van do audoi'o. l!ij liet

uitecnseliuiven geven nu de / |iaar toegevoegd oidiostaanbai'o raak-

1) Hipiliij vfilrticn we dus lu'l iii «li'u aanvang van § 1 ingenomen eenzijdig

standpunt.
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lijnen t geïsoleerde pmilen, toiwiji «liMtverige dnhbelpunten onbestaan-

baar worden.

Na het uitecnsi-liiii\en der singuliiMe [luuleii, Avaai'dour liel aantal

geïsoleerde punten f)" + t geworden en liet aantal geïsoleerde dnbljel-

raaklijnen onveranderd gebleven is, vindi men, de vergelijking (5)

toepassend, n + /i' -^ 2t" + ^' i\ =: /• + k' + 2(d" + O + -^' bi-

jlen mag hiervoor echter Aveder schrijxcn :

n + i3' + 2t" + 3' r, = /• + yJ + 26'' + ^' ^ , • • (^)

mits men —
' ', ook uitstreldve over tlie hoogere singnlariteiten, waar-

\an hel |iunt bestaanbaar maar tle i-aaklijn onbestaanbaar is.

Raakitntkx onbestaanbaar, kaakt,i.inkn bestaanbaar. Dit ge\al is

geheel reeiprook met het voorgaande. Nu zijn de raakpunten \er-

seliillend, terwijl de raaklijnen samenvallen. Uit deze gemeenschap-

pelijke raaklijn ontslaan door het uileenschuiven der singuliere

raaklijnen v" nieuwe dubbelraaklijnen, waarvan er r geïsoleerd zijn.

Ook voor dat geval blijft de vergelijking (5) dus doorgaan, mits men
2'

i'i nitstrekke ook over die hoogei'e singnlariteiten, waarvan het

punt onbestaanbaar maar de raaklijn bestaanbaar is.

Raakpunten en raaklijnen beide bestaanbaar. Nu vallen punt en

raaklijn Aan beide onbestaanbare singnlariteiten samen. Beide takken

raken elkaar dus aan. Dit kan een gewone aanraking zijn of een

hoogere aiinraking, doordal de PrisEUx'sche reeksontwikkelingen dei-

beide singnlariteilon in de eerste termen (die dan bestaanbaar zijn)

overeenslennncn : de oni^elijke lermen zijn toegevoegd onbestaanbaar.

Slellen weer / en r graad en klasse van ieder der singnlariteiten

voor, en r een getal, dat wij niet nader belioe\en Ie kemien, dan

bedragen de aanlallcn I) en T res|). dei- sanicnx ailendi' snijpunten

en der samen\allende gemeenschappelijke raaklijnen xaiHn'idf lakken

1 = V- + C'.
\

Dil \()liil uit een betrekking, die steeds iiij twee rakende singuliere

takken tusschen de gclallen J) en 7' lieslaal, n.1.

T-JJ = (ii,* + 1) (,i,* -f 1) _ {y.^* + l) (X.,* + 1).

waarin ,i,* en it* de bniupniilsindices, x^* en ;<„* de keerpnntsindices

der beide singularileilen \()(»rslellen '). Deze belrekking is lid eerst

door Stepuen S.Mrni (h e. p. ItJT) afgeleid. Drnkl men voli^ens (4)')

de indices in graad en klasse tier singularileilen nil, dan \iiidl men

T — T) = i\ r^ — <j f.^,

of, daar in ons iivval /, =/„=:/ en r, = r.. = v is.

V Zie de noot van pag. 848.
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T — n — r' _ /=,

\N;i;iriii( de heide \ei\ii'elijkiii.n<'ii (H) x'olgeii.

Seluiilt iii(>ii derliahe de !)ei(Io siiigulariteileii zoo iiitecMi, dat de

singulici'o |iumeii en laaklijiieii gaan yerscliilleii, dan woidcii |)niil

en raaklijii daardoor (iiilH'!slaaiil)aai-, terwijl er JJ iiieuwe dubbel-

iniiiten en 7^ nieuwe duiilielinaklijnen ontstaan. Zijn hier //' geïso-

leerde dubbel|innten en '/'" geïsoleerde didtbelraaklijnen onder, diiii is

])" = / -f
<•' ,1

J =/• + <•,)

zooals ik in mijn proefschrift nader zal aantoonen.

Door de uiteenschuiving der singnlariteiten zijn de aantallen der

geïsoleerde dubbeljiunlen en dnidjelraaklijnen d" -{- t -\- e' resp.

t" -\- r -\- e' geworden. De vergelijking (5) le\ ert dus

« + ii' + 2 (t" + V + ,•) + i' r, = / + x' + 2 (d" + t + c') + r ^.

Vóór die uiteeiiscliniving is dus

;, + ii' + 2 r" + r ., = /. + x' + 2 d" + rt", ... (5)

waarin de beide sonnneeringeii ook over de onbestaanbare singulaii-

teiten niet bestaanbare raakpunten en raaklijnen moeten worden

uita-estrekt.'»"-

^ 'ó. Iji'irijs i'((ii, cergclijkbiy (2) voor ci'ii Iriiiimii' nn-t

he.'^tanvhdrc rerg<'l)jkiv(i.

De beschouwingen der beide \orige paragrafen leiden alle tot de

vergelijking (5), die dus xiioi- iedere kromme met bestaardiare ver-

gelijking en niet hoogere singnlariteiten geldt. De soinnieeringen

moeten alleen worden nitgestrekt over de hdoi/cn' singnlariteiten, en

wel üV, oxcr die met bestaanbare raak|Mnileii. 2-"/-, o\er die met

bestaanbare raaklijnen.

De \ergelijking (5) kan eeliler nog aanuiei'kelijk \ ereeu\ oudigd

worden, door ook de Plückeu'scIic singnlariteiten onder de 2^'-teekens

op te nemen.

IJnoi'LNT. Voor een buigpnnt is ^ ;= 1, v :^ 2. Laat men dus /i'

weg maar strekt men i"'/, en i'/-, ook over d"e bestaanbare buig-

|)unten uit, dan wordt in (5j op juiste wijze met de aanwezigheid

dier buigpuiiten rekening gehouden.

Ki'.EKiTNT. lIier\()or is / ==: 2, y ;= 1, zoodat voor de keerpunten

hetzelfde geldt als voor de buigpunten.

(j KÏ.S0LKEKD PUNT. Eeii gcïsoleerd punt wordt ge\ornid door twee

toegevoegd onbestaanbare elenieuteii, waarvan de punti'u besttxanbaar

zijn en dus saniemallen, de raaklijnen onbestaanbaar zijn en dus
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verschillen. Voor ieder dier elementen is t z= r = 1. Strekt men nu

de sommeeringen ook over de geïsoleerde pnnten uit, d;in lieeft dit geen

invloed op ^'i\ (daav de raaklijnen oiiliestaanhaar zijn), terwijl 2:7,

daarentegen met 2rf" toeneemt. Laat men dus in (5) den term 2d"

weg, maar strekt men 37i ook over de geïsoleerde punten uit, dan

blijft de vergelijking juist.

Geïsoi.eekue DriU5ET-KAAKEi,ix. Dezc wordt ge\'oi'nid doortwceelementen

(/ = ;'=!) met bestaanbare raaklijn en onbestaanbaar raakpunt.

Hiervoor geldt het reciproke van hetgeen voor een geïsoleerd puut

is opgemerkl.

Strekt )nen de sonimeeringen dus ook oycv de PLÜCKEii'sciie singu-

lariteiten uit, dan wordt de vergelijking (ö)
'

n + :s'o, = k + 2::% (2)

waarbij men, zoo men wil, ook ieder ander element der kiininnt'

onder de .2"-teekens mag opnemen.

§ 4. Bcinijs piiii vcniflijl-iiui f2) vaur i-cii Ironnih'

met otiIx'stiKinhare rcniclijkinii.

Om de betrekking (2) voor een kromme met onbestaanbare ver-

gelijking te l)ewijzen, schrijven we haar in den \'orm

./B / — " + :£'f, — :s'v, = o.

We moeten dus aantoonen, dal ook \oor een kromme met oid)e-

staanbare vergelijking ./ de Avaarde val heeft. Zij </; -J- / 1(' ^ O de

vergelijking dier kromme, waarin 95 en t(' slechts bestaanliare

coëfliciënten bezitten. Voor die kromme heeft ./ natuurlijk dezelfde

waarde als voor de kromme (p — / if? ^ O, b.v. tle waarde J^.

Voor de kroiiniie tp'^ -\- if'-' =^ O, die uit de beide eerstgenoemde

krommen i)estaat, heeft ./ dus de waarde 2./;, daar .7 slechts bestaat

uit termen, die zich bij een gedegenereerde kromme additief uit de

overeenkomstige termen der partieelkrommen samenstellen. De ver-

gelijking dier ki'omme is echter bestaanbaar, zoodat de betrekking

(2) er op van toepassiiiü is. Hieruit volgt ./ =: 2./, := O, dus ./,=().

Hiermede is bewezen, dal -/ ook vnor de kromme y -j- / ip ^ O

de waarde md heeft, en daarvoor dus de \ergelijkiiig (2) geldl.

Bij deze alleiding is echler slilzwijgend ondersteld, dal y en i('geen

geraeenschappelijkeu faclor liebiien, daar anders de kiomme y'-}-i|j^^O

een dubbeltellend gedeelte en dus een oneindig aantal singulariteiten

zou l)ezillen. Hebben ip en if' zulk een gemeen.schappelijken factor,

d. w. z. degenereei't de ki'omme in een kronnne mei beslaanl)are en

een met oniieslaanliare vergelijking, dan gaal ile betrekking (2) nog
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steeds door. Tmmers. zooals we fjc^-if^" liel)hen, ijeldt ze voor de

heide piU-lieelkroiimicii. waaruit door opU'iliii.ü- de ()vei'eeiilvuiiistij;ê

verijelijking voor de tolartikroiiinic \(Kirl\lueil.

Ki.KiN (1. e. |i. 207) viiidl, d()(]r l(ie|)assiii,ii- van zijii \er<;elijl<iii^'

op de kroniiiie (p' + 'I'' = "> \()or een kromme met onlieslaaiiitare

veriieiijkinji', waarvan de /> bestaanbare punten en de / iieslaaniuire

raaklijiien niet siiifiulier zijn, de betrekking'

« + ,. = /, + /- (8)

Deze vergel ij kin,ii' is duuiiddellijk uil (2) af Ie leid(Mi.

V'erder voljil uit (2) noj>- :

/)(' ri'nii'lijkiiiii (S) niii Ki.V'.iN raar i>j//M'sliiini/»ir(' Livninii'n i/clc/t

iHil,- n/s i/li' kritiniiif lirsliKiiilinri' snii/ii/i<'r<' jtimli'ii ut' licstdiiiilxire

siih/ii/ii'rc i-(i(ihlljiicii hi'Zit, iJii/s (hl' riuir idni-i'i-/ lirsl<iinili<tri- /)/intim

of rdiiklijiii'ii Irlli'i) nis dl' ijraail /i-sji. i/v Ir/iissi- it niii /x'dnidi//.

§ 5. Anilere voniica vuur de rerijflijkdui (2).

De veriiebjkinii' (2) kan iiou' lol ander(> gedaanten herleid worden.

De l'i.i (KKK'sclie vertielijkinii- ;'>(/ — /() = (? - y. wordt nl. voor een

kromme met hoogere singulariteiten o [k — //) = ^i — -/c -f 2: {^i* — x*)^

of volgens (4) ') 3 (/ — «) = (i — t + 2^ (e, — t^), waarin het .ZJ-teeken

o\-er de hdiKji'rc singiilaiileiten, zoowel de bestaanbare als de onbestaan-

bare, moet worden iiilgeslrekt. Door ook de Pi,ff'KKi)'sehe singulari-

teileu, en zoo men wil ook de «•ewonc pinilen der kromme, omler

het 2i'-leeken op te nemen, wordt die vergelijking

3 (/:-«)= 2;/-, --^t, (9)

De realiteilsvergelijking (2) kan dus ook in den volgenden vorm
geschreven worden :

i:/, - 2:., = 3(2^^, - r.,) (10)

lïeteekenl xcrder ü"
/j een sommeering over de onhnsladiihdri'

/idiUeit, -" /•, over de diihi'sl.aanbarc raaUijmm, dan is —<; =: 2^7,-|-^"/,,

enz., zoodal (iO) wordt

r"/, - i:"., =2(2;'^- i-r,) (11)

De vergelijkingen (2), (9) en (10) zijn naluurlijk alle slechts ver-

schillende \(irmei) \-oor dezelfde realiteitsbctrekking.

Sneek, Maart 1904.

1) Zie de noot van pag. 848.
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Plantenkunde. — De Heer Lobry dr BRryx biedt nok namens

den Heer Hu(;(t dk Xhiks een mededeeliiiir aan \aii den Heer

PI Vekschafi'ELT : ,,i>V/>a/w?// der vk-rkimj rmi rffijifUm op

platiten".

Als een stuk \an e(>ii lexend or'G;aan cimut landplaiit in water

wordt celegd, neemt liet, ten _iie\oli;e der l)ekende osmotiselie eigen-

i^cliappen van het protoplasma, gewoonlijk water op, en zet dit zoo-

lang voort tot de cel wanden geen verdere nitrekking meer gedoogen.

De toeneming \an het \olume welke daarmede gepaard gaat, de

verschijnselen van weefselspanning die er het gevolg van knnnen zijn,

hebben, sedert Hlgo de Vries op dit gebied de grondslagen legde, xele

onderzoekingen nitgelokt die het wel o\erbodig zon zijn Ider andermaal

te noemen. Begrijpelijkerwijze moet bij die wateropname ook het gewicht

van het weefsel fragment toenemen, en het kost geen moeite zich te

overtnigen dat vrij aanzienlijke gewichtsverschillen optreden, zoodra

liet gebruikte orgaan eenigszins rijk is aan parenchym.

Dit alles echter gebeurt slechts zoolang het plantendeel levend is.

Legt men in water een stuk orgaan dat men van te xoren heeft

gedood, dan wordt geen water meer opgenomen ; integendeel diffuii-

deeren, daar de semipermeabiliteit van het protoplasma is opgeheven,

de in het celvoclil opgeloste stotien naar buiten ; met deze verlaat

ook een gedeelte van het water dat de celwanden spant het weefsel-

fragment, en dit laatste neemt aan gewicht zoowel als aan volume af.

Door liet bepalen van hij het leggen in water optredende gewichts-

veranderingen, schijnt het dus wel, dat men zal kunnen beoordeelen

of een plantenorgaan levend is of dood. Mocht het blijken dat geen

andere omstandigheden storend werken, dan zouden wij, naast de

door HuGO UE Vries geliruikte uittreding van kleurstoffen bij den

dood der plantencellen '), en het onlangs door A. .1. .1. van de

Velde toegepaste uitblijven van het plasmolvtisch verschijnsel ^), over

een ander kriteriuin beschikken, dat bij het bepalen der letale grens-

waarde yan meetliare uitwendige invloeden van nut zou kunnen

zijn. Om de liru ik baarheid der methode te beproeven heb ik getrachl

op deze wijze de giftigheidsgi-ens van eenige stotfen Ie bej)aleii, en

het komt me voor dat dit zeer gunstige uitkomsten heeft opgeleverd.

Het is te verwachten dat niet elk willekeurig gekozen |tlaiiteiiorgaau

zich even goed tot deze experimenten zal leenen ; de meeste bleken

echter itruikbaar, en als zeer bijzonder daartoe geschikt noem ik

1) Arch. Néerl. Vl, 1871.

-) Handelingen der vier eerste Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen.
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iX;\rdrt|)pclkiiol, boctworlcl, vleoziiio bladeicii \aii A/ac, sa|i|iiu(> lilad-

sk'loii zooals \aii /iiyo/i/'a. Ilhritin, en aiMlcM'c plaiileii.

Een enkel voorheeid um.ne toelicliten op welke wijze Ie werk

woi'dt iieiiaan. en een denkheeld uexcn tier waarücntnncn gcwiclits-

vei'8cliillen.

Nadat een Ndurproef had geleeril dal de t;it'tii;heid.sü,rcns van

Cn S()| voor aardappel was p,elcgen heneden (k- eoneentratio van

0,005 «iraniniol. p. liter, wi'rden \ ier aai'dai)j)cHra<^iTientcn inct

tillreer|)apicr afgedroogd, gewogen, en gel»raclit in oplossingen ('n S(l,

Itevattend

:

,1 0,001; // 0,002; c 0,00:{ en <l 0,004 gr. mol.

De aardappelstnkjes wogen resp.

:

(t :5,775; h 3,225; c 2,8(;o en <l ;],lil5 gr.;

na 24 uren in de ko|)(M-oplossingen Ie lieliiieii xerwijld. wei'den zij

opnieuw afgedroogd en gewogen, hetgeen gaf:

„ 4,r,20; h 3.310; c 2,895 en d 3,260 gr.

Alle hadden dus water opgenomen ; de giftige werking van het

tevens binnendringende kopersnlfaat zou nu echter spoedig blijken.

De stid<keii werden afgewasschen en in leidingwater (duinwater)

gelegd; na 24 uren wogen zij:

(I. 4,670; h. 3,350; r. 2,825 en <l. 8, 150 gr.

Thans hadden c. en d. aan gewiehl afgenomen, en deze \-erndn-

dering ging ook den volgenden dag nog onafgebroken door, terwijl

Il eii II (laarentegen nog steeds water opnamen. De giftigheidsgrens

van ('nSO, voor aardappelstukken van 3—5 gr. gewicht ligt dus,

na 24 uren, tusschen 0,002 en 0,003 gr. m. p. I.. d. i. tusschen

0,03 en 0,05 pCt. (mol. gew. CuSO, = 159).

In het vervolg werd een stuk weefsel als oni)eschadigd beschouwd

indien het, na 24 uren in de giftige oplossing te hebl)en gelegen,

ook nog 48 uren daarna in waler, (eens of 2-maal ververscht) zoo

lüot aan gewicht toe, dan toch in elk geval niet afnam. Het is

duidelijk dat hierbij enkel organen kumien worden gebruikt die

cenigszins langen lijd, in water gedompeld, blijven leven. Ik kan

mededeelen dal, wat i\ün aardappel betreft, norinale fragmenten, in

water gelegd dat dagelijks wei-d ververscht, nog na 18— 20 dagen

niet aan gewicht afnamen, maar zelfs nog geringe hoeveelheden

water opnamen, liet was hierbij oiiNcrschillig, althans biinien dit tijds-

verloop, of leidingwater dan wei gedestilleerd water werd gei)ruikt.

Bij alle dergelijke proeven worden de door weging \erkregen uit-

komsten (IJl zeer t rellende wijze bevestigd door de omstandigheid,

^at aardappelstukkt'n bij het afster\en donkergrijs worden (omzet-
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ting door enzymwerking van tyrosine in lioniogentisinezuur). Ook

verschillende andere plantendeelen vertoonen een verschijnsel van

dien aard dat als proef op de som dienst kan doen, in de eerste

plaats het uittreden van kleurstof, zooals bi^ roode biet, Becjonia,

en andere.

Op dezelfde wijze als hierboven beschreven kan ook de schadelijke

grensconcentratie worden bepaald van neutrale minerale zouten, die bij

een zekere verdunning langen tijd onschadelijk zijn, maar dit in meer

geconcentreerde oplossing reeds moeten worden door hunne sterke

osmotische werking op plantencellen ; men kan, met andere woorden,

de giftigheidsgrens bepalen van plasisolyseerende stoffen. In deze

gevallen verloopen de resultaten der wegingen in zoover andei'.s dat

de weefselstukken in de zoutoplossing begrijpelijkerwijze aan gewicht

afnemen, bij het overbrengen in water daarentegen wederom aan

gewicht toenemen indien zij onbeschadigd zijn gebleven. Mocht bij

de f/cplasmolyse de dood intreden, dan is dit naderhand aan een

afname van het gewicht te erkennen.

Langs dezen weg heb ik me kunnen overtuigen dat de aardappel-

knol vrij gevoelig is voor plasmolyseerende stoffen. Stukken van

dit orgaan blijken beschadigd als zij na 24 uren in U,4 gr. mol.

XaCl (2,34°/„) te hebben gelegen, in water worden overgebracht.

Daarbij zal in het midden worden gelaten of het afsterven reeds

in de zoutoplossing, dan wel eerst bij het leggen in water plaats

heeft ; soms begon echter de grijze vei-kleuring reeds in het zout

op te treden. Een oplossing van 0,3 gr. mol. Na Cl (l,757o) i§ een

dag lang inwerkend nog geheel onschadelijk. Andere plantendeelen

nu bieden veel meer weerstand aan neutrale zouten. De grenscon-

centratie ^an NaCl voor stukken beetwortel bijvoorbeeld, ligt, bij een

inwerkingsduur van een dag, lusschen 1 en 1,5 gr. mol. ; nader heb

ik deze grens niet bepaald. Dergelijke waarde leverden verschillende

andere plantendeelen ; zooals de knol van Colckiciun autumnale, het

l)lad van Aloi' dkhotoma en Aloë succotrina.

Voor KBr, KNO,, bleek de moleculaire concentratie \\aarbij

aardappelstukken nadeel gaan ondervinden vrijwel overeen te komen
met die, hierboven voor Na Cl aangegeven. Het lag trouwens, althans

voorshands, niet in mijn bedoeling dit onderzoek tot een grooter

aantal zouten uit te' strekken, al is daarvan ongetwijfeld menig

belangrijk resultaat te verwachten, Avellicht ook in \erband met de

werking doi- ionen op de levende cel. Kukel verdient hier wel te

worden vermeld, dat voor glucose en saccharose, schadelijke werking

op aardappelstukkcn merkbaar begon te worden bij een concentratie

van 0,5 (»f 0,(j gr. mol, dus slechts weinig liooger dan bij Na Cl.

56
Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. XII. A». 11)03/4.
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Belaiiffwokkoiide \vnariioiiiiiif!;eii aaii^aaiide de werking van zont-

0|ik)ssin,iicii op plantenccUeii zijn iiidei'lijd godaan door J. C. Costeiujs ');

otsciuHUi zij niel lteliui|) van wegingen nog niet werden liei'liaald,

mag ik niet verzuimen er de nandaehl op (e vestigen, daar zij

wijzen 0[) een verscliiliend gedrag der eelien in de zoutoplossing

naar gelang zuurstof aanwezig is of niet, en dit in verl)and met het

volgende van belang kon blijken.

Naar aanleiding van de bepalingen der geringste concentratie,

waarbij stoffen vergiftig zijn, werd ook onderzocht of de grens kan

worden verschoven door toevoeging aan de oplossing van andere

verbindingen. Dit is iiulerdaad dikwijls het geval; en zoo leent zich

de weegniethode insgelijks tol Im'I lici-liah^n der onderzoekingen van

K \iii,KNBKn<; en Truk '), en die van TifrE en Giks '), waaruit langs

een andeieii weg bleek dat de gil'ligheid \an nielaalverbindingen voor

|ilanten door zekere toegevoegde zouten werd verminderd. Het geval

dat ik eenigszins van naderbij heb nagegaan betreft evenwel niet

een metaal vergift, maar een alkaloïd.

De geringste \ergiflige concentratie van zoutzure kinine is voor

den aardappel een zeei' lage, namelijk ü,ü()l gr. mol. per liter *), bij

een inwcM'kingsduur \ an 24 uren. Alle plantendeelen die ik onder-

zoclil, bleken Ironweus onge\ eer e\en gex'oelig te zijn \oor dit ver-

gift, 'i'oexoegiug aan de kinineoplossing van Na ( 'I in bei)aal(le con-

cenliatie lieefi evciiwt'l \oor gevolg dat de dood, na denzelfden tijd,

eei>.l bij een \ rij wat liooger concentratie der kinine optreedt, en

deze concentratie is wederom af-

hankelijk van de hoeveelheid Na Cl

in de oplossing. De (iguur hiernaast

geeft een graphisclie xoorstelliiig

van deze verschuiving dei- giflig-

heidsgrens. Men ziet er uil, dal

door 0,2 gr. mol. Na Cl p. liter

de schadelijke concentratie der

zoiilziu'c kinine \au 0,001 op

0,005 gi'. mol. wordt g(>l)i'aclil,

terwijl ecu verder stijgen der hoe-

\eelheid keukenzout w(>dei'om

xaci nnnder gunstig gaat werken. Bij

3 o.oo.j

fi.iini

n.iios

0,002

1) Arcli. Ncci-laiul. t. 1.^. 1880.

2) Botan. Gazette. vol. 22, 1896.

») Bulletin 'loirey Botan. Clul). vol. 30. 100:5.

*) of 0,03965 7o ; mol. gew. Cjo H^^ Nj 0^. HCl -f 2 HnO - 396,5.
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0,4 ,ai-. mol. is, zooals reeds vroeger Itleek, zuiver Na Cl voor den

aardappel schadelijk.

Voor zoover ik heb kunnen zien, wordt de giftigheid der zoutzure

kiniue op planten algemeen in deiizelfden zin door Na Cl gewijzigd.

Ik kreeg althans dezelfde uitkomsten met stukken van de suikerbiet,

den bladsteel van Begonla, bladt'ragmenten van Aloë. Daar tle cellen

der suikerbiet echter aan veel aanzienlijker concentraties keuken-

zont w^eerstand bieden, dan die van den aardappel, is het niet te

verwonderen dat ook nog bij aanwezigheid van meer dan 1 gr. mol.

Na Cl p. liter de antagonistische werking tegenover kinine met dit

plantendeel is waar te nemen.

De \ermindering der giftigheid, door de hierboven genoemde

schrijvers waargenomen als zekere op zich zelf onschadelijke zouten

aixn metaalverbindingen werden toegevoegd, is door hen toegeschreven

aan de daardoor verminderde concentratie der xei^giftise ionen

;

hunne uitkomsten sloten derhahe aan liij het \roeger door Paul en

Krönk; bestudeerde verband tusschen desinficieerende werking en dis-

sociatiegraad '). Door IjOeb onderzochte antito.xische werkingen van

metaal op metaal, met dierlijke cellen als reagens, leerden echter

dat de verklaring niet steeds in deze richting kan worden gezocht ''),

en zoo moet ook een nadere interpretatie van het hier besproken

geval voorloopig nilblijven; te meer daar zij hoogstwaarschijnlijk

niet op phvsiologisch, maar op chemisch gebied zal blijken te liggen.

Ten slotte kunnen de medegedeelde waarnemingen nog worden

aangevuld door de uitkomsten van enkele proeven met andere stoffen.

De giftigheid van zoutzure kinine, voor aardappel en voor suiker-

biet, wordt even duidelijk als door Na Cl, verminderd door K Br,

Li Br, Ca (NO,,)^, dus dooi' xrij verschillende zouten. Glucose en

saccharose daarenleuen iieblien niet den minsten invloed.

Ook van nog een andei- organisch vergift, van het oxaalzuur,

bleek de werking gedeeltelijk te w'orden geneutraliseerd door daar-

naast opgelost voorkomend Na ('1. Vooral de suikerbiet gaf hierliij

zeer duidelijke, uitkomsten, doch ook l)ij aardappel was de anli-

toxische invloed van het keukenzout duitk'lijk. in mindere mate,

maar toch zoo dal geen twijfel mogelijk is, w(u-dt de giftigheid van

oxaalzuur ook tegengewerkt door sacciiarose.

Eiücele proe\en met een metaalvergift (ko|(erzouten) vielen over

het algemeen uit in den zin der uitkomsten \an Kaulknberu en zijn

medewerkers.

""ïj^Zeirschr. lïir i)li\sikal. (,;iicmie. IJd. 12. ]89(i. Zeitschr. fïir Hygiëne. Bd. 25. 1897.
~) Pflüukk's Arcliiv. Bd. 88. l'JOl. Amoiic. Jouni. of pliysiol. vol. (). 19U-2

Andere waarnciniiiL^en op dierlijlc pliysiologisch gebied die in deze zelfde categorie
~

beliooren zijn onlangs gedaan dom- !•'.. Lesné en Ch. Hichf.t vii,s (Arch. internat

de Pharmacodynamie. Xll. 19U3),

56*
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Scheikunde. De Hoer Lobry de Rkcvn l)iodt onk naiiieus don

W^'vv lIoLLK.MAN a:tii als iiiededecling ^^". 8 over iiUranioleou-

laire verscliiiivingeii : C. L. Junüius. ,,/)ti wederzijdschc om-

zetting der twee ') utereoisomere jmitacetateii van d-glucose."

Iiidioii 111011 door middel van azijnzuuranli^'dride alcoholen ver-

estert, dan wordt dil proces, zooals bekend is, door de aanwezigheid

van katalysatoren in hoogc mate versneld. Dat zulks nu voor de

suikers ook geldt sluit /.icli dus aan de algemeene ervaring aan.

Merkwaardig echter is hot, dat men Iiij deze meerwaardige alcoholen,

al naar den aard van den katalysator, komt tot isomere pentacetaten.

Uit de onderzoekingen \an Franchimont ") en van Herzfeld ') volgt

dat men met droog uatriumaoetaat als katalysator komt tot een

jiroduct met een sm.pt. van 134° (j3), terwijl volgens Erwig en Königs *)

met ZnCl, een product ontstaat met een sm.pt. van 112" («). Nadat

door Franchimont het be-\vijs geleverd was, dat de genoemde twee

|)roducten werkelijk isomeer waren ') [de eerste werd in den beginne

als een diglucoseoctoacetaat beschouwd] werd door dezen chemicus

i\c o])vatting verdedigd, dal zij hol beste Avorden voorgesteld als

afgeleid van den z.g. oxychorm van de glucose '). De twee pentace-

tateu zijn dan slcreisomeren, daar van den oxydevorm \an de glucose,

welke een asymmetrisch C-atoom meer bevat dan de aldeliydvorm, twee

stereoisomeren moeten bestaan.

Evenals voor de twee methylglucosideu ") krijgt men dus, bij ge-

bruik van de Tollens'scIic glucosetbrmule, de volgende constitutie

voor de pentacetaten

AcO - CH — CHOAc - CHOAc — CH — CHOAc — CH.OAc ')

I o !

Doordal het eindstandige liuksche C-atooni als een nieuw asym-

metrisch atoom optreedt, wordl het bestaan van Iwoe isomoroii

verklaard.

1) Tanuet liecfl voor eenigo jaren eon derde isomeer glucosepeiilacetaat, sm.pt.

86" hest'lirevoii (Buil. 13. 2r>l (181).")). Ik ben bij luijn onderzoek tul de conclusie

gekomen dal ilil isomeer niet bestaat, maai- een mengsel is van de twee andere

(/Ie lager).

2) Ber. 12. lOiO.

3) Ber. 13. 265.

*) Ber. 22. 1464.

5) Recucil. 11. 106 (1892) Recueil. 12. 310.

6) Versl. Akad. 24 Juni 189:5.

7) E. FisciiEii B. 26. 2400 (1893).

8) Ac = GHs - GO.
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2. Het was bekend dat het ff-isomeer, lietwelk met Na-acetaat

ontstaat, in het andere o\ergaat door het in azijnzunraidiydride-

oplossing korten tijd te koken met een weinig ZnCl, ').

Deze omzetting nu is door mij nader bestudeerd ; zij wordt ver-

oorzaakt door eeiie intramoleeulaire verschuiving aan het eindstandige,

asymmetrisclie koolstofhtoom. Men zou geneigd kuimen zijn de om-

zetting in azijnzuuranhydride-oplossing door eene opname en daarop

volgende wederafspHtsing van een molecuul van hef ojjlosmiddel (e

willen verklaren, gelijk Fischer veronderstelde dat bij de wederzijdsche

omzetting tusschen de twee isomere methylglucosiden gebeurde").

Deze opvatting wordt echter onhoudljaar, doordat de omzetting

ook zonder aanwezigheid van azijnzuuranhydride kan plaats hebben.

LoBRY DE Bruyn krceg nl. uit het /?-isomeer, sm.pt. 134°, door het

eenvoudig met di'oog ZnCü, te smelten, direct het andere met het

sm.pt. 112°. Verder gelukte het mij dezelfde omzetttng te bewerk-

stelligen in een SOg houdende chloroformoplossing. Door chloroform

met rookend zwavelzuur te schudden gaat een gedeelte van het SO,

in de chloroform over. Deze oplossing nu is gebleken verscheidene

reacties in sterke mate kalalytisch te versnellen. Een oplossing van

het i3-pentacetaat in CHCl,, dat per cM' 18.8 niG. SO, bevatte,

draaide aanvankelijk slechts zeer zwak reclits; na korten lijd ver-

toonde zij sterkere draaiing. Het SO, werd nu met verdunde loog

weggenomen en de chloroform afgedistiJleerd. Het acliterblijvende

werd uit alcohol omgekristalliseerd en zoodoende het zui\ere «-isomeer,

smeltende bij 112°, verkregen.

3. Het is gebleken dal de omzetting tusschen de beide pentacetaten,

evenmin als bij de twee melliylglucosiden, een geheel eenzijdige

reactie is. Gelijk meestal bij omzettingen tusschen stereoisomeren,

is ook hier de eindtoestand een evejiwicht tusschen beide ; de

grens ligt hier echter dicht bij den bij 112° smeltenden vorm. Een

oplossing van 5 G. /?-pentacelaat tot 100 cc. in azijnzuuranhydr.

bevattende per 100 cc. 2 gr. ZnClj iiad aanvankelijk een draaiing-

van -(- 1°.0 (buis 1 d. M., polarim. \'an Schmidt en Haknsch). Door

deze oplossing op 35° te houden vermeerderde de draaiing met

meetbare snelheid en kwam ten slotte o]» -f-
14°. 5. Van een geheel

gelijke oplossing van hel <!-isomcer met de aanvangsdraaiing -|- 16°.

3

daalde deze tot dezelfde einddraaiing -|- 14°.5. Hieruit berekent men
dat in den exenwichlstoesland de «-\'orm voor 88 7o de ^ voor

12 °/o
voorkomt. De eersie kon trouwens in zuiveren toestand uit

1) Met ZnClj alleen als katalysator ontstaat |3 blijkliaai' ook eerst.

5) Zie hierover mijne mededeeling, Verslagen Kou. Ak. v. Wet. 27 Juni 1903.
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hel oiiulpnxlucl wm'den geïsuleord ; daarnaast uog krislallcii, die l»ij

95—98^ ymolleii cii heide isoinereii bevallen.

4. Door l)o\cngenoemde veranderingen der draaiing op verschil-

lende tijden te bepalen kon de siicliieid i\o\- wederzijdsche oni/cttijig

gemeten woi'den.

Zij \üldeed aan de formule voor de moiioiuolcculairc, omkccrlKire

omzetting; voor U/. -^ °
') werd een coiislaiite waarde gevon-

' «00 — «

den en wel dezell'de «aai'de oinei'schillig \an welk der beide isonieren

Avas uitgegaan.

Bij 35° en een gehalte van 27„ aan ZnCi.^ in de oplossing bedroeg

deze waar(h', welke (k' som der snelheidsconstanteii van de twee

tegengestelde rearties is, gemiddeld ().()()il5 (de lijd in uren uitge-

drukt, en bij gebruik van gewone logarithuien). liij 45*^, eveneens

met 27„ ZuCI.^, bedroeg de gemiddelde ('(uislante ().()2S. De tempera-

tuurscoi'l'ticiëul \dor de omzeiling per JO is alzoo .'j.OI. Vcrdei

werden ook nou,- bij 45° bepalingen gedaan met J "/(, ZnCl.^, en daarbij

als eonstante gevonden ().()i85. Deze blijkt dus evenredig aan de

coiiccnlratie van den katalysator te zijn.

5. Behalve deze beide isomeren meende Tamjkt een derde glucose-

]ientacetaal gevonden Ie hebben").

Bij behandeling van glucose met azijnzuuranhydridc en een weinig

ZnCl.^ en ondcristallisatie uit alcohol kreeg hij uit de moederloog

kristallen met een [m]^, van -|- 59° a 62'^. Een zuiver smelt|iiMit liad

deze stof niet; het smelttraject lag beneden de smeltpunten der boven-

genoemde isomeren. Daar hij deze kristallen door verder ondcristal-

liseeren Jiiel meer kon scheiden, meende hij, dat het een derde modilicalie

was met een sm.pt. van ± 86°, met nog een geringe hoeveelheid

\'an i\v i)eide andere er tusschen, waarvan zij niet of moeilijk te

zuiveren was. liet ligt echter voor de hand aan te nemen dat deze

zgn. derde modilicatie het mengsel der beide andere is, dat uit een

alcoholische oplossing komt, welke aan deze l>cide verzadigd is.

Voor deze opvatting is het \ olgende aan Ie voci'en:

1". Wanneer het een derde isomeer was, zou het door ondcrislal-

lisatie geheel vrij van de andere moeten te kr'ijgen zijn en een zui\'er

smeltpnnt moeten hebben.

1) a.y_ is de draaiing in den evenwichtstoestand, «o de draaiing in 't iicgin,

K op een bepaald lijd.^tip.

i) Buil. 13. 261 (1895).
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2°. Maakt men een mengsel van de bij 134° en 112° smeltende

isomeren, zoodat [o]^, ^ 60° is, dan beeft dit mengsel hetzelfde smelt-

traject als het product van Taxret ') en wel: 91—94°.

3". Een oplossing die met de heide isomeren verzadigd is, en een

verzadigde oplossing van bet prudncl van Tanret i)lijken evenveel

pentacetaat te bevatten. Als oplosmiddel heb ik alcoiiol van 50 "/'„

gebruikt. Door schudden bij 25° met een overmaat van de beide

zuivere isomeren werd een oplossing \'erkregen bevattende 3.08 a

3.10
"/(, pentacetaat ; het product van Tanret gaf op gelijke wijze

een oplossing bevattende 3.13 a 3.14",,.

Het is dus niet twijfelachtig, dat het zgn. derde isomcer niet lie-

staat, maar een mengsel der beide andere is. ')

De twee stereoisomere 'methylglucosiden zijn om te zetten in

de overeenkomstige pentacetaten en omgekeerd') Het «-glucoside

correspondeert met het pentacetaat, sm.pt. 112°, het (ï-glucoside met

het pentacetaat, sm.pt. 134°. Het ligt dus voor de liand de beide

pentacetaten aan Ie duiden resp. met « en ;?, gelijk ook in het zoo-

even geciteerde stuk van Behrend en Roth is geschied.

6. Op het \erschijnsel der mnltirotatie van suikers werpt de weder-

zijdsche omzetting der gliicosiden en pentacetaten nieuw licht. Als

de meest Avaarschijnlijke verklaring van dit \erschijnsel is ook hier

aan te nemen een wederzijdsche directe omzetting tusschen de twee

stereoisomere vormen, die volgens de glucose-formule van Tollexs

moeten bestaan. De oidangs gepubliceerde onderzoekingen van
Frankj.axd Armstrong ^) en ^an Behrend en Roth ') hebben voor

deze opvatting sterk sprekende argumenten bijgebracht.

Daartegenover staat echter, dat Tot.lens' formule de aldehvde-

eigenschappen van glucose niet uikli'ukt ; men is dus geneigd om
aan te nemen, dat in een glncose-oplossing in elk geval toch ook
moleculen in den aldeli vde-Aorm moeten voorkomen, of wel moleculen
die 1 HjO meer be\atten, met de groep H C (OH),. Men ma"- dan
ook tot de opvatiing kouien, dat deze gehydrateerde aldehydevorm
niet als tusschenproduct dienst doet bij de omzetting tusschen de

1) De Heer Tanret had de welwillendheid oen monster van zijn praeparaat aan
Prof. LoBRY DE BruyiN loc te zenden. Ilienuedo heb ik de proeven verricht.

-) Deze meening wordt ook uitgesproken in een zoo juist verschenen stuk van
Behrend en Roth Ann. 331, 359.

3) E. 1'iscHER en E. Fraxkland A.mstrong. Der. 34, 2885.

^) Journ. Ghein. Soc. 83, 1305. 1903.

5) Ann, 331, 359.
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twee stereoisumci'c liu-tüiivoriiicn '

), maar dat wij hier ecu vüllioiiieii

analogie hebben met hetgeen bij de glucosiden gebleken is, nl. dat

er wel dii-ecte omzetting plaats vindt tusschen de stereoisomeren,

doch daarnaast als quantitaticf onbeduidende nevenreactie ook opname

en afsplitsing van het oplosmiddel. Deze reacties moeten dan allen

met elkaar in evenwicht zijn. Ook dit punt zal ik nog nader expe-

rimenteel trachten op Ie helderen ").

De bijzonderheden van dit onderzoek zullen later elders worden

gepubliceerd.

Amsterdam, Maart 1904. Ovgan. Chcm. Jjih. d. Univ.

Scheikunde. — De Heer Lobuy de Bruyn l)icdt ook namens den

Heer IIolleman eene mededeeling aan \un den Heer J. J.

Bi,ANKSM.\ : „Over de substitutie in de he.nzolkern'\

In 1887 traclitte Armstrong ") in zijne verhandeling: ,,An expla-

nation of tiie laws which govern the substitution in the oase of

benzenecom[)Ounds" eene verklaring te geven van het feit dat sommige

benzolderivaten hoofdzakelijk meta- andere ortho- en para-gesubsti-

tueerde produkten geven. Hij is van meening, dat aan de substitutie

een additie van de inwerkende stof vooraf gaat, en zegt: "my object

now is to advocate the view that in the formation of substitution

products — in reactions as so called doublé decompositions — a)i

1) Zie Martin Lowry, Journ. Chem. Soc. 75, 212, (1S99). 83, 1314. (1903).

^) Door verschillende chemici (v. Lippmann, Cliemie d. Zuckerarten II, 130, 990.

Ber. 29, 203, Trev, Z. f. pliys. Gh. 18, 193, Si.mon, G. R. 132, 487), ook door mij

(Ber. 28, 3081 (1895)) is de meening uitgesproken dat met de drie [aio's van

+ 106°, + 53^ en + 22°,.5 voor glucose bekend, drie modificatie's overeenkomen

en wel twee oxyd- (of lacton) vormen en een aldehydvorm. Het is nu na het on-

derzoek van don Heer Jungius over de methylglucosiden en pentacetaten zoo goed als

zeker dat de \a]n van 53° bij een evenwichtstoestand behoort tusschen de twee

oxydvormen. Hiermee is ook de vraag van de H.H. Beurend en Roth in hunne

pas verschenen verhandeling (Ann. 331, 359) tot mij gcriciit, beantwoord. De

vroeger door mij gegeven voorstelling dat de glucose met [«]o+106° zou kristal-

liseeren uil eene oplossing waarin zij niet aanwezig was (van glucose n.m. van

een [a]n-|-53'} vervalt uit den aard der zaak. Het is, zooals B. en R. opmerken

een kwestie van relatieve oplosbaarheid der twee of drie in elkaar om te zetten

isomeren. Deze meening was ik reeds sinds geruimen tijd toegedaan. Dat hei hier

een evenwicht geldt is ook door Lowry en Fr. Armstronc uitgesproken. Welke

de juiste aard van dit evenwicht is, zal, zooals boven aangekondigd, de Heer

Jl'ngius nader trachten vast te stellen. L. d. B.

») Journ. Ghera. Soc. 51, 258
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additive conipoiind iu iirst loiiued b.> llie union of the interacting

siibstances." Hij meent echter "that the productiun of paraderivatives

must be regarded as the resiilt of a kind of isomeric or intramolecular

change, which probablv takes place owing to the existance in c'osed

chaincompounds of a tendency to form symmetrieal diderivatives."

Later gaven Crlm Bkown en Gibson ^) "a rule tbr determining whether

a given benzemono-derivative shall gi\'e a meta-di-derivative or

a mixture of oriho- and para-di-derivatives," die luidde als \oIgt :

"When X is natiirally to be regarded as a derivative ofHX, C^HsX
gives ortho- and para-di-derivatives, and when X is naturally to be

regarded as a derivative of HOX, CoHjX gives meta-di-derivatives.

Our test by which we determine whether X is to be regarded as

derived from HX or HOX is : can HX be directlj', by a single

oxidising step converted into HOX or not? If it cannot, then X is

to be looked on as deri\'ed from HX ; if it can, then X is to be

looked on as derived from HOX."
De onderzoekingen van Hofmann, Bamberger, Hantzsch, Chattaway

en Ortox ') en anderen hebben er toe geleid de substitutie bij aniline-

derivaten op te vatten als een reactie die in twee phasen verloopt

;

eerst wordt een waterstofatoom \an de NH,-groep door een halogeen-

atoom of een nitrogroep vervangen, en daarna heeft een verspringing

\an deze groepen plaats naar de para- of orthoi)laats.

Onlangs, in 1902, gaf Flürschheim ') den volgenden regel:

,,Alle Gruppen in welchen die Aflinitat des direct am Benzolkern

haftenden Atoms stark in Anspruch genommen ist, orientieren nach

meta; diejenigen dagegen, in welchen das direct am Benzolkern

kaftende Atom ungesattigt erscheint, d. h. noch freie AflTniitat aufweist

orientieren nach ortho und para." Kort daarop eindelijk uitte Holleman*)

zich in den volgenden geest

:

,,La resolution de cette autre question (en quoi tel groupe dirige

tel autre vers les places ortho et para ou bien vers la place meta),

que je viens de signaler, me senible impossible par la \oie qu'on a

suivie jusqu'ici. Il me semble plus de temps de quitter tout a fait

des hypotheses de ce genre qui se basent sur les propriétés dites

positives et negatives des groupes ou sur leur liaison plus on moins

forte au noyau benzénique. Par l'élément arbitraire qu'olles con-

1) Journ. Chem. Soc. 61, 367.

2) Ber. 4 742 ; 5 704 ; 7 526 ; 27 361 ; 28 401 ; 30 1261.

Journ. Ghem. Soc. 77 1047 ; 79 274.

3) Journ. f. prakt. Ghem. (2) 66 325.

*) Ree. 22 278.
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fiennont ellcs ue peuveiil jamais rcndre comiitc cxaclement des

nlieiioiiK'iies."

Uit de aangeliaalde iitevatiiui- hlijivt wel dat het probleem \aii de

siii>stilutie in de beiizolkerii nog iiiel is opgelost. Het volgende moge

besfliouwd woi-den als een bijdrage om iels nader te komen tot de

oplossing van dii vraagsluk.

In aansluiting aan de meeningen vroeger reeds o. a. door Hantzsch,

IVxAiiïK.noKR, Chattaway on Orton uitgesproken, heb ik er op gewezen ')

dat men bij de snhstitulie in do beu/.olkern twee gevallen ondei'-

seheidt, te weten:

A. directe substitutie:

/>. indirecte substitutie.

In het eerste geval (reden ile snbstituenten direct in de plaats van

de waterstofatomen van de kern, in het tweede ge\'al treden de

suitstitueuten eerst in de zijketen en gaan daarna door verspringing

naar de kern o\'er of, wat ook mogelijk is, er heeft eerst additie

plaats waarbij chinoide lichamen ontstaan, waarna onder uittreding

van HX of H^O de substitulie-proilucten gevormd worden ''). Dit

laatste \in(!l plaats wanneer in de benzolkern de groepen OH, NH^

of CH, aanwezig zijn.

0|) enkele punten van verschil tnsschen directe en indirecte suti-

slitulie is reeds de aandacht gevestigd. Zoo ziet men bijv. bij de

indirecte substilutie het volgende optreden:

1". gemakkelijk invoeren \'an groepen in de kern;

2°. ontstaan van ortho- en para-derivaten ;

3". vervanging van sommige groepen door andere \olgcns een

bcjiaakle volgorde, terwijl ook sommige groepen gemakkelijk uit de

kern worden geëlimineerd d. w. z. door waterstof worden vervangen.

Daarentegen heeft bij de directe sidjstitutie de vervanging van de

waterstofatomen in de kern moeilijker ])laats, terwijl dikwijls hoofd-

zakelijk metaderivaten ontstaan (naast een weinig o. en p. derivaten).

Vervanging van groepen door andere of eliminatie uit de kern treedt

hier niet op.

Ad. '1. Omtrent de meerdere of mindere gemakkelijkheid waar-

mee de substitutie in de iienzolkern optreedt is nog weinig bekend;

alleen weten wij, dat de sui)stitutie in pheuol, aniline en toluol ge-

makkelijker plaats vindt dan in benzol, broombenzol, nitrobenzol enz.

Verder zien wij, dat bij de indii-ecte substitutie het verschijnsel der

1) Ree. 21 282. Zie ook Lobry de Bruyn Ree. 23 47.

2) Ree. 21 282, noot 8. ZiNr:KE, Ann. d. Cheni. 320 ITjO.
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substitutie gewijzigd woidl dour vervangen van waterstofatomen in

de zijketen (OH, NH„ ofCH.,) door andere groepen, en door invoeren

xan groepen in de Icern.

Bekend is bijv. dat aniline en nieliiylajiiline gemakkelijk drie atomen

cldoor of broom en drie groepen nitro opnemen, daarentegen kunnen

in aceetanibde en benzanilide slechts twee atomen chloor, bi-oom of

twee NO^ groepen worden ingevoertl. Syni. dinitrophenol geeft penta-

nitroplienol ; sym. dinitroanisol geeft slechts tetranitroanisol. Is reeds

een halogeenatoom in aceetanibde oj) de paraplaats aanwezig, dan

wordt een \olgend iialogeenatoom moeilijker ingevoerd ^).

Öyni. dibroonitoluol wordt gemaklcebjker genitreerd dan tolnol, en

geeft trinitrodibroomtoluol, sym. broomnitrotoluol geeft twee isomere

trinitrobroomtoluolen, terwijl het nnj niet gebikte het sym. dinilro-

toluol verder te nitreeren. Het schijnt dus, dat in het laatste geval

de nitrogroepen op de m. plaats ten opzichte \an de CH,-groep de

verdere invoering van NOj-groepen verhinderen.

Ad. 2. Het oi)treden van o. en p. derivaten kan ook zoowei

door invoeren van groepen in de zijketen als in de kern verandering

ondergaan.

Bekend is dat aniline door nitratie met salpeterziinr hoofdzakelijk

o. en p. nitranibne geeft, daarentegen \vordt in sterk zwavelzure

oplossing hoofdzakelijk m. nitranibne gevormd. Morley ^) zegt hier-

van : ,,It remains (o explain why the qnantity of sulphuric acid can

exert any intluence on the resnlt. I imagine thal wlien hut little

sulphuric acid is present, we have in the liqnid not only molecnles

of the sulphate of the base, hut also free i)ase and that when nitric

acid is added sonie of it attacks the base and some the sulphate,

hence we get a mixed product; but by increasing the aniount of

sulphuric acid we can diminisli the relative number of molecnles of

the free base nntil there are practically none left, and then we <iet

a pure metaderix'ative."

Bij de aniline hebben we dus een indirecte substitutie, l)ij "l anibne-

sulfaat een directe vervanging der waterstofatomen door de 'KO -

groep. Dat in dit laatste geval uitsluitend metaderivaten moeten o[i-

treden, zooals Morley meent, is niet noodzakelijk (men vergelijke de

onderzoekingen van Holleman over de nitratie van nitrobenzol en

benzoëzuur) ook hebben Nöltino en Collin ') aangetoond, dat altijil

paranitraniline oirtstaat zelfs wanneer men 50 maal zooxeel H SO
als HNO3 gebruikt.

1) Ree. 21, 372.

*) Journ. Gliem. Soc. 51, 582. Cf. FLCrvSciiiiEiM, Jourii. f. prakt. Chcni. (2) 66 327.

3) Ber. 17, 261.
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Benzjlchloride en boi/vlbroniide geven bij nilratie o. en p-deri-

vaten, daarentegen geeft plienylnitrometiiaan bij nitrafie een ni.

niti'oprodukt '). Bij nitratie van den ellivlellier van triltrdomphenol '^)

of van het acetylderivaat van triiiroomaniline ") wordt een nitrogi'oep

op de nietaplaafs ingevoerd; daarentegen worden in trilirooniphcnol,

tribroonianibne en tribróonunotlijlaniline door bcliandeling met sal-

peterznnr de brooniatonu-n door NO, vervangen *).

Hier maakt dus de acetylgroep in liet tribroom-accetanilide met de

drie broomatomen in de kern, dal Iict waterstofatoom van de NH-

groep niet wordt aangetast, waardoor nu directe vervanging van

waterstofatomen in de kern optreedt.

Ad. 3. lüj de indirecte substitutie treedt gemakkelijk vervanging

\'an groe})en door andere op. Een aantal ge\'allen zijn reeds vroeger

door mij aangehaald '). Zien wij nu, dat dit bij een reactie gemak-

kelijk plaats vindt, dan mogen we daaruit afleiden, dat men hier

met een indirecte substitutie te doen heeft. Zoo is !iij\. bekend, dat

bij de synthese van Ri;iMi',R en Tiem.vnn door inwerking van chloro-

form op p. oxj'benzoëzuur de COOH groep door COH kan worden

vervangen. Wij mogen dus vermoeden, dat Avij ook in dit geval

met een indirecte substitutie te doen hebben, die aldus verloopt:

C001IC,H,0Na^C00HC,H,0CHCl,-^Cl,HCC,H,0N^C0HC,H,0H.

Immers wanneer CHJ op j^henolnatrium inwerkt, ontstaat

CbHsOCHj ; het is derhalve waarschijidijk, dat ook door inwerking

van CHjCl,, CHCl, of CCl, op phenolnatrium eerst ontstaan C^H^OCH.Cl,

CjIIsOCHClj en C„HjOCCl3 waarna verspringing naar de paraplaats

volgt en vervanging der Cl atomen door OH, waardoor de groepen

CH,OH, COH en COOH ontstaan '). Wel is waar is het nog niet

gelukt in het C„HjOCH, de CH, groep naar de paraplaats te doen

verspringen, (zooals bijv. l)ij de methvlaniline ')) daar bij verhitting

van anisol ontstaan phenol en C.,H., (of misschien ook p. cresol

ontstaan is, schijnt niet onderzocht te zijn) maar voor lichamen met

meer OH groepen (resorcine en phloroglucine) gelukt het wel na

intrede der CH, groe[)en in de zijketen deze naar de kern te doen

1) HoLLEMAN. Ree. 14. 123.

2) Ber. 18. 1175. Ann. 149. 152.

') Okton .lourn. Chem. Soc. 81. 500.

*) Armsïrong Journ. Chem. Soc. 30. 448. Orton, 1. c. 81. 490. Robertson. 1. c.

81. 1475 Ree. 21. 284.

5) Ree. 21- 283 336 Zie ooic Lino. .lourn. Cliem. Soc- 61 558 Robertson idem

81. 1475,

6) Ber. 9 1268. 10. 2185. 13. 435, 27. 2411.

7) HoFKANN Ber. 4. 742. 5. 704 7. 526.
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overgaan. ') Door inwerking van fornialdeliyd op phenolsulfonzuur

gelukt het de groep SOjH door CH^ÜH te vervangen ")
; ook liier

hebben wij waarschijnlijk met een indirecte substitutie te doen. Ook
het invoeren van de groep COCH, in phenol ') gebeurt waarschijnlijk

aldus: C,H,OCOCH, ^ CH'COC,H,OH analoog aan de omzetting

C.H.NfCOCHJ ^ CH,C()C\H,NHC0CH3 (Chattaway).

Ik wil er nog op wijzen, dat ook in sommige gevallen, wanneer

een of meerdere OCHj-groepen aanwezig zijn, een COOH-groep door

Br of NO,j kan worden vervangen. Zoo constateerde Balbiano^), dat

dibroom-anijszuur door behandeling met broom overgaat in triboom-

ani.'^ol en broomanil, Loking Jackson ') verla-eeg door nitratie van

anijszuur trinitro-anisol, Tikmann en Matsmoto ") verkregen door nitratie

van veratrunizuur het nitro-veratrol

COOII NO.,

\
\ /OCH, \ /OCH,

OCH, ÜCHs

Rossix') zag uit metahemipinzuur en salpeterzuur het dinitroveratrol

zicli vormen.
COOH NO2

/\co<)H X'Xno»
II ^ II'"

CHsON^^ CH,0\^^
ClhO CH3O

Uil de triëthylether van pyrogalluszuur ontstaat 5-nitropyrogallo-

triëthvlëther")
COOH NO.,

OC2H5 ( )C.Jl5

terwijl mvristicinzuur met broom geeft tribroompyi'ogallonielliylen-

methylether ')

COOH Br

/\ B,>/\Br

I
I

-*
I i

CH,0\^^0\^ CH,0\^^0\^
O - (11., o en..

ij Herzic; eii Zeisel Monatsli. f. Glieni. 9. iil7. 882 10 144. 785. 14. :i7i; etc.

1) GoLDScuMiDT, Ceiilr. BI. 1900. I. 1015.

3j Ber. 14. 1570. 27 1-Ü83.

*} Gazz. Ital. 14. 235.

'-) Amer. Chem. Jouni. 29. 89.

n) Ber. 9. 937.

") Monalsh. füi- Chem. 12. 191.

») Schiefer, Ber. 25, 723. Will lier. 21. G12.

'') Seüimleh, Ber. 24. 3820. Roseu Aun. 254. 3iS.
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lil al deze gevallen wurdeii de C'OOli-.m'oejieu duur \>i uf X( ).j

veiAangen. Da<ir liierbij niet zooals hij lichamen met Oli- lA' NH.j-

groepen eerst een Il-atuuiu ilmtv ecu lialogeen-aloum ut' een iiitro-

groep kan worden vervangen, is het niet onwaarsfhijnlijk, dal hier

eerst In-uoin of HNO^ geaddeerd woi-dt ').

Ook de eliminatie van groepen uit de kern (vei\aiiging door

Avalerstol'atomen) treedt gemakkelijk op liij slotren met OH-, XH„-eii

CH,-groepen. Zoo is bijv. bekend, dal o. en p. o.\yljenzoëziuir door

verhitting CO„ verliezen, terwijl m. oxvbenzoëznnr bestendig is.

l'hloroghieinecarl)onyAuir geeft door verhitting gemakkelijk CO^ al',

de afsplitsing gaat des te gemakkelijker naarmate meer OH-groepen

aanwezig zijn "')
; nitroresoivinedisnlfonznur geeft door koking mei

water nitroresorcine onder afsplitsing dei- SO„ H-groepen ") ; chloor en

broom worden gemaldvclijk geëlimineerd uit Iribroomphloroglncine'),

lrichlo(»rorcine°), diliroomethjlorcine ") en halogeenphcnolen'). Sciilik-

i'I'',k'') toonde aan, dat de halogeensnbstitutieprotluhtcn \an m. nilro-

pheiiol en m. nitroanisol door reductie gemakkelijk de halogeenatomen

\erliezen ; hier werken NH.^ en ÖH of OCH, samen. Eliminatie van

groepen onder invloed van NH^-groepen is ook bekend. Zoo geven

broomdinitrobenzol ') 1.2.4 en dinitrobenzoëzniir"') door reductie m.

[)henyleendiamine, iiitroveratrumznnr geeft bij rednctieamidoveratror'),

amidoxylylzuur geeft v. xylidin, '") 2.4.6, tribroom 1.3, dinitrobenzol

geeft bij reductie met tin en azijnzuur tribrooindiamidobenzol, door sterke

reductie met tin en zoutzuur echter melaphenyleendiamine'"). Hieruit

l)lijkt, dat de NH^-groepen de eliminatie bevorderen en niet de NO.j-

grocpen. Het 2.5.6 tribroom- en 2.4.5.6 tetrabroomdinilrobenzol geven

na reductie 5-broom-1.3 diamidol)eiizol, dus de liroomatomen op de

wriliu- vu pai-aphi.ils Icu opzichle \aii de NH.-groepen \\(»rdeii geëli-

mineerd, nit'i die (lp de ni('la])la,Us " ). Duur reductie \aii 3.5 dibrouin-

o

1) Zie ZiNCKK Anii. 320. VA). Ah.mstkong 1'ioc. Clieiri. Soc. 15. 17«. 17. dUi.

2) GAZ.iNEUVE, Gh. Gentr. 1896, 1, iQl.

3) Ber. 37, 72.'.. Gliem. Zeil. 1903, p. lüüi-.

'; Benedikt, Monatsch. f. Ghem. 4, B04.

5) Stenhouse, Ann. 163, 17").

") Hekzig, Monatscli. 18, 708, 9. 3 Ui.

'') Klages, Journ. f. prakt. chem. (2) 61, 329.

*) Ber. 25, 552, 26, 2465.

") Zi.\CKE en SiMEMs, Ber. 5, 792.

i«) WüHSTER, Ber. 7, 214.

11) Heinisch, Monatsch. f. Ghem. 15, 229.

13) NoYEs, Am. Ghem. Journ. 20, 791, 21, 1.

1-') LoRiNC Jacksox, éVmer. Ghem. Journ. 18, 466.

11) Amer. Gliem. Journ. 18, 2170, 486.
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2.4.6 trinitrotoliiol onstaat triamidotoluol '). 2.4 dibroom 3.5 diiiitru-

toliiol geeft s_ym. tolyleeiidiainine ''). Vaübel ') toonde aan, dat l)ij

reductie der dinitrobenzoëzuren de COOH-groep altijd geëlimineerd

wordt als twee aniidogroepen ontstaan, die in diortlio of ortliopara-

stand ten opzichte van de COOH-groep staan. Alle groepen \vorden

echter niet even gemakkelijk verwijderd; terwijl uit broomdinitro-

benzol 1.2.4 liet broomatoom bij reductie wordt geëlimineerd geeft

chloordinitrobenzol 1.2.4 bij reductie het cidoordiamidotoluoP). Nu
weten we, dat chloor in staat is COOH, 80,11, I en ook Br te ver-

vangen, het wordt dus door waterstof moeilijker geëlimineerd dan

broom. Verder wil ik er nog op wijzen, dat parahroomaniline door

verhitting lot het kookpunt overgaat in aniline en dibroomaniline en

verder tribroomaniline; hier wordt dus een broomatoom int de eene

kern geëlimineerd en in de andere kern ingevoerd ^). Door onlangs

genomen proeven gelukte het mij aan te toonen, dat jooddinitrobcnzol

1.2.4 en dinilrobenzolsulfonzuur 2.4.1 door reductie met tin en zout-

zuur m. phenyleendiamine geven.

Op dezelfde wijze behandeld gaf tribroom m. (oluidine het m.

toluidine terug (in\'lood \i\n NH^- en CHj-groep), terwijl 3.5-dinitro

2.4.6-tribroomtoluol het sym. tolyleendiamine gaf. Het dibroomdini-

trotoluol, sp. 157°, verkregen door nitratie van 3.5-dibroonitoluol

werd door reductie overgevoerd in 2.4 diaminotoluol sp. 99° (hier-

door werd bewezen, dat de constitutie van het gereduceerde lichaam

was 3.5. dibroom-2.4-dinitrotoluol).

Uit de aangehaalde proeven blijkt dus dat de groepen COOH,
SO3H, I en Br. gemakkelijk uit de benzolkern geëlimineerd worden

als zich twee NH„-groepen in diorthostand of iu orihoparastand

be\'inden ten opzichte van deze groepen.

Ook liij iichainen met meenk're CH, groepen ziet men gemakke-

lijk het in- en uittreden van sommige groepen o]iti'eden. Hoogewerff

en v.vN Dorp ") zeggen : ,,Les acides coutenant deux groepes CH,
en ortho sont au contraire taciiement dc('(unp()sés par Tacide sul-

fiii'i([n(' a\e(' fdi'malidii <rhy(h-o('arbnrt's cl dégagcmeul de CO.^. (Jeci

est Ie cas pour l'ai-ide mósitylènecarboniipie, durènecarbonique, et

iso(lurènecarboui(|ue ; confoi-mémeiu a ces obser\ations nous ti'ou\ ames

que l'acide mésitylènesulfonique est instable et doinie <hi mósilylène

1) Palmer, Ber. 29, 134G.

-) Davis, Transacl. Gliciu. Süc-. 81. 873.

•') Journ. prakt. Chem. (2) 53, 549.

*) Beilstein 011 KüRBATow, Aiiii. d. Cheiii. 197, 7(i, Schlieper, Ber. 26, 2465.
') Fitïr:, Ber. 8, 3G1.

fi) Ree. 22. 359.
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en Ie truituiit n\w des ariiles, p. ex. ;ivec de lacide acétique liouillaiit

a 50 p. 100, tansdis cpi'on olitient des acides stables sous ces conditions

par raclioii i\o 1'acide sidfuii(pi(' sur Ie toluène o. p. et in. et psendo-

euniène." En. verder : „l'acide sulloniquc du durène syuiiuélricpie est

de nième instable, l'acide sulfuriqne Ie décompose pour la plus f^raiule

partie avec formation de dui'èue." Een aantal gevallen Avaar een

halogecnatoom gemakkelijk IusscIkmi twee alkjlgroepen wordt ver-

wijdei'fl zijn, geconstateerd door Klaoes '), terwijl ook bekend is, dat

de COCdIj groep gemakkelijk wordt'") ingevoerd maar tevens ook

gemakkelijk weer geëlimineerd '). Dat de groep SO3H gemakkelijk

tusschen twee C'Hj groepen wordt ingevoerd en tevens gemakkelijk

weer weggenomen kan worden is reeds lang bekend; in de techniek

wordt hiervan gebruik gemaakt om het m. xylol van de beide andere

xvlolen te scheiden. Durolsultbiizuur valt uiteen in durol en zwavel-

zuur ), dibroomisodurol geeft twee broom-atomen en een CHj-groep

at', waardoor mesitjleen ontstaat^) terwijl ook de tusschen twee CH,

groepen gelegen groep COCjHs gemakkelijk nit de kern wordt ver-

wijderd "). Verder kunnen ook CHj groepen ingevoerd worden') en

weer geëlimineerd worden waarbij volgens Klages ,,A-on drei am

Kern befindlichen benachbarten Alkylen die mittelstandige Alkjl-

gruppe leichter abspaltbar ist als die beiden ausseren" "). Het over-

dragen van CHj-groepen door nuddel van zwavelzuur en aluminiuni-

chloride is ook reeds lang bekend; durol geeft penta- en lie.xamethyl-

benzol (Jacobsen, Friedel), broomdurol geeft met zwavelzuur durol

en dibroomdnrol '). Dit laatste is volkomen analoog aan hetgeen wij

voor ]). broomaniline hebben opgemerkt. Wij mogen dan ook ver-

wachten, dal luet alleen Hr- en CHj-groepen, kuimen worden over-

gedragen, maar dal ook andere groepen hiervoor geschiki zullen zijn

en dal <lit proces des te gemakkelijker zal verJoopen naarmate meer

DIl, NH.J- of CHj-groepen in de kern op de plaatsen 1, 3 en 5

aanwezig zijn.

Ik wil er nog even op wijzen, dat soms de groepen COOH, SOjH

en NO, het verwijderen van V>r of COOH uit de kern bevorderen.

Zoo is i)ijv. l)ekend, dat l)ij het 2. 4. B trinitrobenzoezuur de COOIl-

groep gemakkelijk ('0„ afgeeft; ook heeft Lorino Jackson aangetoond.

1) Journ. prakt Gliein. ("2) 61. 307.

2) VicToR Meyer Ber. 29. 2505. Auwers Bcr. 32. 3i46. 3475.
•i) Klages Ber. 32. 1549.

•*) Jacobson Ber. 19. 1210.

5) Klages .Journ. f. prakt. Ghom. (2) 61. 327.

6) Weileii Ber. 32. 1908.

7) A.N.si:iiiiT7. Ber. 18. 687. Ann. 235. 177.

«) Journ. f. i)rakt. Cliem. (2) 61. 328.

9) Ber. 25. 152Ü.



( 873 )

dat in een aantal ,ae\allen broomatomen, staande tusschen twee nitro-

groepen, bij geltiuiiv van NaOC.Hj of natriiini-nialonester door water-

stof kunnen worden vervangen. FiEKZiG ') vond, dat broom gemakkebjk

wordt afgesplitst uit oxycarbonzuren, Hvi'NEK ") toonde aan dat brooni-

nitrobenzoëzuur 2. 3. 1. door reductie geeft ni. amidobenzoëzuur,

terwijl Kahn') heeft bewezen, dat de groep COOH tusschen de groepen

N0„ of COOH en OH of NH, gemakkelijk wordt verwijderd. Ook

is uit de proeven van Vaubel ') gebleken, dat bij reductie van nitro-

en dinitroplilmilzuren, die groep COOH wordt geëlimineerd, welke

na de reductie een COOH-groep in ortho- of parastand zou krijgen.

Toch is liier de werking van COOH en NO, niet dezelfde als die

van OH-, NH.,- of CH.,-groep. Immers phloroglucine neemt bij behande-

ling met natriumbicarbonaat gemakkelijk carboxylgroepen op ; door

behandeling met halogenen ontstaan linlogeenderivaten ; omgekeerd

verliezen de aldus gexormde lichamen gemakkelijk hun COOH-groep of

halogeen-atomen. Dit is bij het trinitrobenzoëziuir en halogeenitro-

lichamen niet he' geval, daar ziet meji wel het verwijdei-en van COOH
en halogeen-atonieu, maar omgekeerd hier halogenen of COOH-
groepen in tevoeren tusschen N0„- of COOH-groepen is niet mogelijk.

Ook in andere gevallen oefenen de groepen OH, NH„ en CH, een

werking uit tegengesteld aan die der groepen en atomen NO,,

COOH, SO,H, Cl en Br. Zooals bekend is, bevorderen deze laatste de

beweeglijkheid van de halogeen-atomen in de benzolkern, wanneer ze

zich in o- of p-stand ten opzichte van dit halogcenatoom bevinden.

Daarentegen vermindert deze beweeglijkheid door de aanwezigheid

van OH, NH, of CH, ').

Reeds vroeger heb ik er de aandacht op gevestigd, dat het gemak-

kelijk in- en uittreden van groepen in lichamen met OH, NH, of

CH, waarschijnlijk berust op een reversibele reactie "). Nemen we
als voorbeeld de omzetting \an [>. broomaniline in aniline en

dilu'oonianiline Het parabroomaniline is aldus ontstaan :

Deze reactie is verloopen onder sterke warmte-

NBr Nii. ontwikkeling, zoodat practisch alles is om-

/ \ / \ gezet in p. broomaniline. Nu zal echter volgens

l J ~^ l J het beginsel \ an 't l)eweeglijk evenwicht van
^^

15,. VAN 't HoFi bij warmtetoevoer dat product

1) Akad. der Wiss. Wien. Bd. 107.

^ Aun. d. Clicm. 149. 135.

3) Her. 35. ÜSGI-. Fueyss. Ghcm. Ccntr. BI. 1001 1730, Meldola. Proc. Chcm.
Soc. 17. 131.

+) .loiirn. Prakl. Cliein. ('2) 53. 549.

5) Ree. 21. ;i:!0. 414.

") Ree. 21. 3:57.

57
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gevormd wordcMi, liptuclk Diiclei' waniileabsorptic ontslaat, dus bij ver-

lioogiiig van teini)oratiuir zal een gedeelte van

\H; iüii- liet bi'ooni uit liet parabi'oonianiline naaf de

/ \ / \ zijketen tei'iiggaan, en dit laatste lichaam zal

L 1

~*
l I door inwerking op nog onveranderd parabi'ooni-

^j^.
^^^

aniline het dibroom en Iriiiroomaniline geven ').

Bij aanwezigheid van i-eductiemiddelen bijv. Hl heeft reductie plaats

(immers C„ hInCI CO CII, + 2 Hl = C„ H, NH CO CH, + HCl + I,)

en kan het proces doorgaan totdat al het broom nit de broom-

anilinc geëlimineerd is. Op dezelfde wijze kunnen uit liciiamen met

meerdere OH- of CH,-groe])en andere groepen bijv. door verhitting

incl lil wdi'dcii \cr\vijderd.

Vatten wc dil alles in 'l kori samen dan komen we lol den \(ilgi'ndeu

regel

:

Wanneer in de benzolkern één, twee of drie groepen OH, NH.^

of CH, (of alle mogelijke variaties twee aan twee of drie aan drie

van deze groepen")) o]) de plaatsen 1, 3 en 5 aanwezig zijn, dan

zal men onder geschikte omstandigheden in staat zijn, groepen CH,,

CH.,OH (CH,C1), C0H(CHC1.,), Co'oH (CCl.), COCH,, COC,H„ SO,H,

1, r.r. Cl, NO, (NO, NNC, Hj) etc. in de kern in te voeren, en wel

des te gemakkelijker naainnate meer groefien OH, NH^ of CH, aan-

wezig zijn. Omgekeerd kuinien onder bepaalde omstandigheden boven-

genoemde groepen worden \'erwijderd, waarbij ook weer het aantal

de eliminatie begunstigende groepen invloed heeft op de gemakke-

lijkheid der eliminatie.

Ter uitbreiding van onze kennis onitreul liel sni)stitiilic|)i-oblt'cui in

de benzolkern dient de weg door Hollkman \'oor de direcle siibsli-

tutie aangegeven en met succes bewandeld, verder gevolgd, terwijl

\oor de indirecte substitutie nog dient onderzocht te worden

1°. het energieverschil tussclien lichamen met groepen in de zijketen

1) Cf. Chattaway on Orton Jomii. (Ihcm. Soo. I'.lül. .S23.

-) Deze gevallen zijn dus:

1
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of in de kern, dus de warmte-ontuikkeling die optreedt bij de ver-

springing van een groep ^'an de zijketen naar de kern,

2°. de snelheid waarmee de verspringing plaats vindt en hoe deze

wordt veranderd door invloed van verschillende groeiien op vei'sciiil-

lende plaatsen,

3°. onder welke omstandigheden vervanging van bepaalde groepen

door andere plaats \'indt.

Later hoop ik in de gelegenheid te zijn hierover eenige proeven

te nemen.

Amsterdam, Maart 1904.

Scheikunde. — De Heer Hollem.\n biedt eene mededeeling aan :

„Over de inwerkim) tan luaterstofsuperoxyde op dikeioneii 1,2

en op a-ketonzuren."

Sommige aromatische znren laten zich daardoor verkrijgen, dat

men eerst door middel \&n de reactie van Fiuedel en Crafts de

acetylgroep invoert en deze vervolgens tot de carbo.xylgroep oxjdeert.

Deze oxydatie verloopt echter in vele gevallen niet \ oUedig ; men

verki-ijgt betrekkelijk gemakkelijk uit de groep CO. GH, de groep CO.

CO5H, maar de verdere omzetting van deze in de carboxylgroep

gaat menigmaal met groot verlies gepaard. Ook de methode van

MooGEWEiU'F en Van Dorp, bestaande in het \erwarmen van het

«-ketonzuur met geconcentreerd zwavelzuur geeft geen theoretische

opbrengst. Ik beproefde of wellicht door waterstofperoxyde deze

omzetting quantitatief, \'olgens de vergelijking,

R.CO. CO.,H _ R.COOH.
+ HO OH ~ + HOCO, H (= H,0 + COj

zou te bereiken zijn.

Dit was inderdaad het geval. Pyrotli'uivenzuur, benzoylmierenzuur

thiënylglyoxylzuur, in waterige oplossing verwarmd met de berekende

hoeveelheid 30 "/„ waterstofsnperoxyde van Merck splitsten terstond

(X),^ af en gaven \rij wel qnantitatieve opbrengsten aan azijnzuur

benzoëzuur en thio[)heenzuur. Van den heer Eykman alhier ontving

ik kleine hoeveelheden van vier aromatische «-ketonzuren, die liij

in onderzoek heeft en waarover ik dus geene verdere mededeeling

mag doen, dan dat zij eveneens, in waterige of azijnzure oplossing

met kleine overmaat van H., O., verwarmd, kooldioxyde afsplitsen

en blijkens titratie van het uit hen verkregen zuur, hunne groep CO.
C(,).JI in C().JI was overgegaan.

Dit resulaat deed vermoeden, dal ook ^t-dikelonen door H, O,
volledig zouden te splitsen zijn onder nddilic :

57*
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R-rO. OOR' _ ||_i_K' ('O H

l'A'u'i'^v \.iii /Jilkc (likcloiiiMi, ui. l)('u/.il. kanirci-cliiuoii cu pliciiiui-

llireencliiiion wcrdcMi in ijsazvu opgelost eii p;e(lui'(Mi(le (H'iiifi,o (lap;en

nu'l ccii klciiii' oxci'iiiaal aan II., O., (in 'M) "/„-'^'tKC oploissiug loege-

voofid), verwarnid. De verwachic reactie (i'ad vi'ijwel quaiililaliefop ;

opvallend was, dat kaniteirliinon liieihij niet direct kanilef/nnr,

inaar eerst liet anliydride gaf, dal <l(i(n- koken inel xt-rdunde loojj,-

in kaniferzniif werd overgevoerd.

De lleereii .1. HrisiN(;.\ en .1. W. Ükkkmw iielilien de proexen

uitgevoerd.

(lri>)iinqi'ri. Maart 11>()4. J.al>. der Univ.

Physiologie. — De lieer W. Eintiiovkn liiedl een mededeeliiig aan

uil liet plivsiologiscli lalioratoriiiiu te Leiden, getiteld: „<>;v/'

eeiiH/i' /,<)ej)ii.ssin</f;ii rmi den. sn<ui.r(ialniiuiiiieter"

.

In een vorig opstel ') wei-d medegedeeld en door eenige plioto-

granimen toegelicht, lioe groot de gevoeligheid xaii den snaargaha-

nonieter is en in welkeji tijd de nitslageii van den Uwartsdraad

worden \dll>i'acht. Wij gaxcn op, dat liij /.wakke spajining der snaai'

een stroom van 10 '- Amp. nog kon worden waargenomen, en dat

hij sterkere spanning, /.('m'i dat de snaarhewegiiig nog juist aperiodiscli

is en de gevoeligheid gereduceerd wordt tot 1 niiM. uitwijlcing voor

'2 X 10""* Amp., een uitslag van 20 uiM. ongeveer Ü.()09 sec. vereischt.

Deze get<allen mogen voldoende gegevens bieden, om in theorie

het instrument te heoordeelen, en een denkbeeld te ge\'eii van zijn

[)raktisclie bruikbaarheid, toch kan deze laatste eerst door de toe-

passingen zelve volledig en overtuigend blijken.

In de onderstaande regels wenschen wij eenige dezer toepassingen

te vermelden.

Wanneer het geldt, zeei' zwakke sirooineii Ie meten, schijnt geen

andere galvanometer het door ons bedoelde instrument te evenaren.

Met behoeft geen beloog, dal er theoretisch geen grens is aan de

gevoeligheid van een willekeurigen galvanometer voor een constanten

stroom. Men kan de schommelperiode der magneten evenals den

schaalafstand onbeperkt vei'grooteii eu aldns tlieoreli.scli ietlere ge-

voeligheid xcrkrijgen, die men wensclit. Doch de bezwaren van

r>

1) Kon. Akail. V. Weleiisoli, Ainsterd. Atdfeliiig Wis- cii NulLUii-k. Verslag van

27 Juai l'JUa, 1)1. 12^.
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praktisolion aard stollon spoorlin; oen jrrons. Mon liooft oiidor meer

niet de iiiconslantie \im liet indpniit te kanipeii, ilie door tal van

invloeden wordt veroorzaakt en des te meer moeilijkheden oplevert,

al naar mate de duur der scliommclpcriode iirooter woi'dt.

Dit zal wel de oorzaak zijn, waarom men l)ij liet meten van zeer

zwakke stroomen, bij\'. bij het onderzoek \an groote isolatieweer-

standen en \an de ioniseerende werkinji' \an radioactieve stoffen,

boven een galvanometer een eleetrometor xerkiest.

In het beroemde onderzoek \an den Heer en Mevronw Curie '),

dat tot de ontdekking van het radinm heeft gevoerd, werd de radio-

activiteit van verschillende sloffen beoordeeld naar hnn vermogen,

om de lucht geloidend te maken. En het geleidingsvermogen der hudit

\verd gemeten met behulp van een electrometer. Deze moest door

een stroom worden geladen, welke men door een geleidende lucht-

laag lieeinoerde, terwijl de snelheid, waarmede de electrometer ge-

laden werd, de maat voor de sti'oom.sterkte opleverde.

Blijkbaar was het niet zoo eenvoudig, om op deze wijze de stroom-

sterkien te leeren kennen: daarom verkozen de Heer en Mevrouw
CiRiK de toepassing \an een compensatie-methode met behulp \an

een slaaf piëzo-electrisch kwarts. De lading, die de electrometer ont-

ving door ilf laag geleidende lucht wei'd gecompenseei'd dixir een

tegengestelde lading, die van de kwartsstaaf Averd toege\'oerd. Dit

weril bereikt, door ;ian deze laatste een steeds toenemende trekking-

uit te oefenen, en wel door \-oorldnren<l meer gewiclileu Ic leggen

op een schaal, die onder aan de kwarlsstaal' was luMcstigd. Zoo-

doende moest het spiegelbeeld \an den electrometer op nul worden

gehouden, terwijl dan de toeneming der trekking in den lijd de maal

voor de stroomslei'kte, d. i. in dit geval tevens de maal voor het

geleidingsvermogen dei- hichl opleverde.

Veel gemakkelijker kumien deze metingen met den suaaigahano-

nieler wordeji uilgevoerd.

Ik xcrbdud het insirunieiil niel Iwee niessingplaten ,1, en .!.,, zie

tig. 1. De beide plaleii. die rond w ai'en en een diameter \ an onge-

veer 25 cM. hadden, werden bij een ouderlingen afstand van ongeveer

2 cM. geïsoleerd opgesteld, tei'wijl in de gtdeiding van den galvano-

meter (t naar de |)lalen de laboraloriinidiallerij van ongeveer tJÜ Volt

en een weerstand \ai.i I Me^ohni werden iuüeschakeld. De eevoeliji'-

heiil van den g.dxanomcler werd geregeld op 1 m.M. uitslag \(mii'

2Xl^~" Amp.. waarbij de duur van een uitslag ongeveer 5 tot 7

1) Zio o.;i. Mme Ski.odüwska Cuhik, Koeherchcs sur les substaiii't's railioactives.

Annales de Chimie et de Physiqiie 7, T. 80, p. ii'J. iyu3.
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Mcijuhiii.

Hl|h"-'-|l-^

Al «üü

l'ig. 1.

sec. in beslag nam. Nu word oen rondo plaat, die over een diameter

van ongeveer 20 oM. mol poedcrvorniig Uraniuuitrioxyde (water-

houdend) was l)elegd, tussclion .1, en A., gesfhovo)i on op J, gelegd.

De galvanonieter vertoonde hiorbij een uitwijking van 2,5 mM.

Zoodra lid uraniunipraeparaal werd \er\\ ijdord, wees de galvano-

motor wodor nauwkoni'ig /jj]i zelfde nulpunt aan.

llerliaaldelijk werd op deze wijze het uraniunipraoparaat tusschen

de condensatorijlaten gebracht en weder weggenomen en telkens ver-

tdoudc i\v nahauoniotor dezelfde uitwijking van precies 2.5 mM.
ledere met ing werd in 5 tot 7 seconden verricht, en daar, — zoo-

als boven bewezen werd, — een afwijking van O.L mM. nog merk-

baar is, mag de nauwkeurigheid der waarneming o[) 4 pCt. worden

gesteld.

De gemeten stroomsterkte bedroeg 5xlO~" Amp., welke waarde

van dezelfde orde is als de door ]Mevronw Curie berekende sfroom-

sterklen voor andere nraniumverbindingen, die onder soortgelijke om-

standigheden mol beiiuip van don piëzo-electrometei waren onderzocht.

Met een enkel woord Aermelden wij nog een paar proe\-en met

eenige milligrammen van een radinmzout. Werd het radium tusschen

de condensaloi'plalen gebraciit, dan bleek een spanning \an 2 Volt

voldoende, om liet snaarbeeld eenige centimeters te doen uitwijken.

Bij een spanning van 40 Volt in de keten kon men met holzolfde

gevolg iiot radium praoparaat op 1 Meter afstand van de platen

houden, ledere bepaalde afstand van liet railiura' tot de platen cor-

respondeerde met een bepaalde aain^ijzing van den galvanonieter,

en het kostte uit den aard der zaak geen moeite, om door het naderbij

bi-engen van het radium het snaarbeeld van de schaal af te drijven.

Opvallend is bij al deze proeven, dat wanneer het uranium- of het

radiumpraeparaat onbeweeglijk worden gehouden, ook de uitslag van

den galvanometer geen schommelingen vertoont.

Bovenstaande waarnemingen mogen tevens ten bewijze sli'ckken,
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hoe gemakkelijk bet is, om luet den snaar.aalvanometer een isolatie-

weerstand te meten. De proef met het uraniumtrioxyde toonde aan,

dat de weerstand der luchtlaaf»' tusschen de beide rondensatorplaten

= 1.2 X iO'""Ohni of ruim een millioen Mesohm
5 X 10-" Anip.

^
bedroeg'. Door een blijkenden gahanoineternitslaü' kan met de labora-

torinmiiatterij van 60 ^'olt een isolatieweerstand van 6 X 10'-^ Ohm
Avorden aangetoond.

Ten slotte vermelden wij hier nog een toepassing van den snaar-

galvanometer voor het nieten van zeer zwakke stroomen, met name
die, welke door de dampkringselectriciteit worden veroorzaakt. Een
spirituslamp wordt aan een langen stok in de buitenlucht omhoog
gehouden. Een geïsoleerde geleiddraad verbindt de ^lam met het

eene uileinde der snaar, terwijl het andere met de aarde in verbin-

ding Avordt gebracht. Onder deze omstandigheden ziet men een

blijvende uitwijking \an den galvanometer, die vermindert en ver-

dwijnt, zoodra de stok lager gehouden en naar binnen gebracht

wordt, maar weer te voorschijn komt, zoodra men den stok weer

naar buiten en omhoog houdt.

De uitslag van den galvanometer was bij deze proeven meestal

eenigszins schommelend, hetgeen veroorzaakt werd door den wind,

die de spiritusvlam nu eens wat beter, dan weer wat minder goed

met het uiteinde van den geleiddraad in contact bracht.

Behalve voor het meten van zeer zwakke stroomen is de snaar-

galvanometer praktisch goed bruikbaar, om kleine hoeveelheden

electriciteit aan te toonen en vooral om snelle wisselingen van geringe

electrische spanning of van zwakken electrischen stroom nauwkeurig

te leeren kennen. Als het snelst aanwijzend instrument voor zwakke
stroomen zal het ongetwijfeld goede diensten kunnen bewijzen bij de

transatlantische telegraphie.

De kleinste hoeveelheid electriciteit, die er mede kanWorden aan-

getoond, kan gemakkelijk worden berekend. Men stelle zich voor,

dat in de galvanometerketen een groote weerstand is ingeschakeld,

zoodat de electromagnetische demping der snaarbeweging mag worden
verwaarloosd, en dat nu plotseling een stroom van constante sterkte

door de snaar wordt gezonden.

De beweging, die de snaar onder deze omstandigheden volbrengt,

vindt men in de vroeger reeds gepubliceerde ^) photogrammen
nauwkeurig afgebeeld. Theoretisch moet de «naar, op het oógenblik,

1) Zie Zittingsverslag Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. Dl. 12, blz. 122. 1903.
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(lal lic sliodin aaii\aii.i;l, ccii eicel rdiiiauiielisclip ki-aelii iniderv imlcii,

vvaardooi' liaar oen xersiielliiiii \\(ii<ll niedegecleekl. I^ii de versnelde

bowegiiiji' zal zoo hiwj; duren, loldal liij een zekere \'erkregeii snel-

heid de resnltanle van de clcelroniajiiielisclie kracht en de snaar-

apanning evenwichl maakl met den Inehtweerstand.

Indien eeliler de .snaar zwak genoeg gespannen is, is de diinr

dezer versnelde l)e\veging zeer klein len opziehte van den duur \an

den gcheclcn uitslag, zoodat de eei'sle verwaarloosd mag worden.

Men mag dan sj)reken \an een lieginsiielheid der snaar en behoeft

geen rekening meer te honden met haar massa. De lieginsnclheid

is evenredig aan de siroomstei-kte en mag bij een snaarbeeld, dal

bij de door ons toegepaste vergrooting wordt verkregen, voor een

stroom \an U) -'•' Amj). op ongexeei' 20 iiiM. |)er sec. worden gesteld. ')

1

Ken stroom \an 10~'' Aniii. Iiehoeti dus slechts sec. aan te
' 200

honden, om een uilslag van 0.1 mM. te veroorzaken, en daar, zooals

de photogrammen bewijzen, een zoodanige uitslag nog ziclitbaar is,

kan dns een hoeveelheid eleciriciteit \an 5 )><^
10~'- AnipèresecoiRlen

\vorden aangeloond. Deze lioe\eelheid komt oxereen met de lading-

van een condensator van 1 .Microfaiad bij den potentiaal \an

öX^'*"''^'"" **'' *'*^ lading \'aii een hol \an 4,5 cM. straal bij den

potentiaal \aii 1 ^'oll.

Daar. Zdoals reeds werd opgemerkt, de beginsnelheid e\eiiredig

is aan de stroomsterkte, zal bij hel doorvloeien \an een kleine

hoeveellu'id eleclriciteil de nilslan \an den "alvanomeler ü,checl door

die hoeveelheid zelve bepaald wdrden, onxerschillig of een sterke

stroom gedurende korten lijd dl' wel eeu zwakke stroom gedni-ende

langeren tijd doorsirdomi, indien slechts de duur dor doorslroomiiig

klein genoeg is.

I)c eigenscliap|ien \an den snaaruahanometer doen nog een tweede,

zeer mei-kwaardig gevolg xcrwaclili'u. .Spant men de snaar stei'ker,

dan zal de snelheid, waarmede een uitslati,' \iilbrachl woi'dt, toenemen

maar tegelijkertijd de gi-ootte d(>r uilwijking \oor een bepaalde

stroomsterkte afnemen. Zooals uil de phohigranunen i'eeds gebleken is,

') Bovcnslnand hmlrag van 20 mM. is .slechts hij henaüering juist. Ik hoo))

vvekli'a in do gelogonhciil Ie zijn, (><>n iiilvoci'igcr mfdodooling te doen over de

nauwkeurige beweging, die doer de snaar in verseliülende omstandigheden wordt

volhraelil. Daarbij zal de invloed van den huhlweerstand worden vergeleken met

dien der electiomaguetische demping. Het zou een onmiskenbaar vooi'deel zijn,

als de snaar in een liiilildiilil al'gesliili'n riiiiiile kon worden gebrachl, waardoor

men in staat zou worden gesleld, baar willekeurig, nu eens in bet luchtledige,

dan weer bij verhoogden luchtdruk te laten uitslaan.
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zal hij nirt tl' sfmk (/i'spaiiini/ siKtKr de Aornndoriiitr in (\o so\oeli,ü;lieid

Juist omgekeerd evenredig zijn aan (\^' \erani lering in de siiclheid

\an uitslag, zoodat bij een meerdere of mindei-e snaarspanning toch

de heginsnelheid \oor een liepaalde sli-oonisterkte constant blijft. En

hieruit Iaat zich de schijnbaar paradoxale stelling afleiden, dat onder

de genoemde \oor\vaarde de uilslag voor een siiel doorgevoerde,

kleine hoeveelheid electriciteit iiij iedere willekeurige snaarspanning

dezelfde is.

De feiten zijn met bovenstaande beschouwing in Aolkomen over-

eenstemming, en \ooY dengene, die niet met den snaargalvanometer ver-

trouwd is, is het verrassend te zien, hoe ook bij een betrekkelijk

veel strakker spannen der snaar, dus bij een sterke \'ermindering

in de gevoeligheid voor constanten stroom, de ge\oeligheid voor een

snel doorgevoerde kleine hoe\eelheid electriciteit nagenoeg on\erandei-d

blijft.

En de praktische toepassing ligt \oor de hand. Telkens wanneer

men snelle wisselingen in electrische spanning moet aantoonen, zondei'

dat men daarbij gestoord mag worden door den invloed van langzaam

zich ontwikkelende wijzigingen in de stroomsterkte, — een eiscli, die

zich bij electro-i)liysiologische onderzoekingen herhaaldelijk voordoet,

— moet de snaar relatief strak gespannen Nvorden.

De boven beschi-cven gevoeligheid voor een kleine hoeveelheid snel

doorgevoerde electriciteit maakt meer nog dan de gevoeligheiti xooi-

constanten stroom den snaai'.u'ahauometer geschikt om te worden

gebruikt bij het oiulerzoek van een aantal \erschijnselen, die men
gewoon is met behulp van een electrometer waar te nemen.

Verbindt men hel eene einde der snaar met de aarde, het andere

mei een geïsoleerd geleidend \oorA\erp, bij\'. een weei'staudsbank,

dan zal een gewreven ebonieten slaaf, die in de nabijheid van de

weerslandsbank wordt gebracht, door iniluentie werkzaam zijn en

het snaarL)eeld gemakkelijk \an de schaal afslaan.

Een enkele heengaande of een enkele teruggaande beweging der

staaf heeft uit den aard der zaak steeds een dubbele snaarbeweging

ten gevolge, daar de snaar telkens bij het in rust komen van de

staaf, weer op haar nulpunt wordt teruggebracht. Slaat men op

eenige meters afstand, \an de weerslandsbank, dan zal hel \vrij\en

der ebonieten staaf met een zijden doek nog aanleiding geven lot

uitslagen van den gahanometei- en wel ziet men telkens bij iedei-e

luuidbeweains: een dtd)bele snaarbewesiiu"' voor den daü' komen.

Toen ik de i'boiiieten slaaf en de zijden lap had weggelegd en

alleen met de hand de weerstandsbank naderde, kon nog een kleine
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uitslag van ecnige millimeters Avordoii waai'geiiomen. lüj het snel

naderen der hand vertoonde de snaar een kortdurende uitwijking

in de eene richting, iiij het snel verwijderen van de hand een

overeenkomstige uitwijking in de andere richting. Zelfs de beweging

van tle vingers om een der knoppen van de weerstandsbank deed

de snaar van haar plaats gaan. Hierbij moet uitdrukkelijk worden

vermeld, dat de weerstandsbank niet docu- de iiaiid werd aangeraakt,

zoodat een gewone geleiding van het lichaam door den galvano-

nieter naar de aarde Avas uitgesloten.

Ik kon het verschijnsel niet onmiddellijk verklaren. De eerste ge-

dachte was, dat liet licJiaam oï althans de hand tot zekeren poten-

tiaal geladen Avas en even als de ebonieten staaf door influenlie de

electricileit door de Aveerstandsbank en den galvanometer diccf. Doch

de i)otentiaal van een der handen van een niet geïsoleerd persoon

is Ie klein, om de snaarbeAveging te verklaren.

Ook bleek de kleeding zooals bijv. een wollen mouAv buiten spel

te zijn. Werd een ronde metalen schijf, die door een geleiddraad

met de aarde verbonden \\i\s en dus geacht mocht worden den-

zelfdon potentiaal te bezitten als de snaar en de Aveerstandsbank,

plotseling bij deze laatste gebracht of Aveder verAvijderd, dan ver-

toonden zich dezelfde uitslagen als bij de beAveging van de men-

schelijke hand.

Ook werden deze uitslagen slechts weinig veranderd, Avanneer

de metalen schijf beAvogen Averd, nadat zij eerst met behulp van

eeu accumulator nu eens tot den jiotentiaal -f 2, dan Aveer tot den

potentiaal — 2 Avas geladen.

Het denkbeeld, dat het vreemde verschijnsel aan luchtstroomingen

moest worden toegeschreven, die door Avrijving electriciteit ontwik-

kelden, moest onmiddellijk Avorden verworpen, toen met behulp van

een blaasbalg een krachtige luciitstroom op de Aveerstandsbank Averd

gericht, zonder dat de snaar een spoor van beAveging vertoonde.

Doch t(Mi slotte bleek het verschijnsel zeer eenvoudig (e moeten

worden verklaai'd. De ebonieten j)laal van de Aveerstandsbaidc heeft

een zekere lading en de eleclrische krachtlijnen buigen van het

eboniet naar de metalen knoppen der Aveerstandsbank om. Zoodra

nu een geleider in de nabijheid Avordt gebracht, verplaatsen zich de

krachtlijnen, die tusschen het eboniet en de metalen knoppen der

Aveerstandsbank loojien, Avaardoor een electriciteitsbeweging van het

metaal der Aveerstandsbank door den galvanometer naar de aarde

moet ontstaan.

Dat deze verklaring de juiste is, kon gemakkelijk Avorden gede-

monstr'ecrd door het el)oniet van de AA^eerstandsljank te wrijven, en

&
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aldus tot hoogeren potentiaal te laden. Was dit geschicMJ, dan werden

de boven besclii-even lutslagen vele malen vergroot.

Een aardig bewijs voor de bruikbaarheid van (hn snaargalvano-

meter als gevoelig en tevens snel aanwijzend instrument wordt ge-

leveril door de geniakkelijkheid en de zui\ei'hcid, waarmede hij

geluiden registreert.

Verbindt men een Siemens' teleplioon met den gahanouieter, tlan

zullen de geluidstrillingen, die het plaatje der teleplioon tretFen, indue-

tiestroomen door de snaar zenden, waardoor deze laatste in beweging-

wordt gebracht.

Zoodra men een toon van willekeurige hoogte met constante inten-

siteit tegen de telephoon laat klinken, schijnt het snaarbeeld zicli oj)

eigenaardige wijze te verbreeden. In het helder witte gezichts\cld

AVftrdt het smalle, zwarte snaarbeeld tot een \erscheidene centimeters

breeden band uitgespreid, die lichtgrijs van tint is en zich des te

tiauwer in het gezichtsveld voordoet, al naar gelang hij l)reeder is.

Het midden van den grijzen band komt steeds met de plaats van

het beeld van den rustenden kwartsdraad overeen, terwijl van de

randen moet worden opgemerkt, dat zij iets donkerder zijn afge-

teekend dan het overige deel van den band.

Dit geheele aanzien woi'dt volkomen verklaard door de omstan-

digheid, dat de snaar regelmatige, snelle trillingen uilxoert, die den-

zelfden rhjthmns hebben als de geluidstrillingen, waai-door de tele-

plioon wordt getroffen.

Op ééne bijzonderheid moet nog worden gewezen. Wordt een

klank bijv. a of o tegen de telei)hoonplaat gezongen, dan ziet men
den grijzen band in afdeelingen verdeeld. Synnnetrisch ten opzichte

van het midden van het beeld zijn binnen zijn werkelijke randen

als 't ware secundaire en tertiaire randen zichtbaar, die wel niet

anders kunnen worden \erklaard, dan door aan te nemen, dat de

snaarbeweging, den klank in grondtoon en boventonen weergevende,

uit een aantal trillingen van verschillende frequentie en amplitude

is samengesteld.

Wij hopen weldi'a door middel van de i)hotogra[)hie dit verschijnsel

nader te analjseeren. Wijzigt men de intensiteit van het geluid,

dan wordt ook onmiddeliiji< tle breedte \'an den grijzen band ver-

anderd. En op hetzelfde oogenblik, dat het geluid (i])li()udt, ziet men
het smalle, zwarte snaarbecid weder volmaakt onbeweeglijk in liet

heldere gezichtsveld staan.

Wordt de telephoon vervangen door een microphoon met een

doelmatig gekozen inductorium, tian worden dezelfde \erschijnselen
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\\aai',ü:onomon. holialxo dat mot dozo \orhin(iiiigen c]o inriclitiiip- \oo\

ü;c'\ocliner •>p\\()r<l('n is. ZwakUo «ioliiidcii doen lliaii'- reeds aan-

zienlijke vei'l)i"eediii<foii ciiil.-laaii. en li(>i is lr(>lleiid Ie ziiMi. hoe liij

zaclit s|ii('keii lip ei'n dI' meer meiers afstand \an <le mieroiiiiooii

hel siuuirheehl oji ieder woord. (h\t t>eze<;d wordt, of heler o|> iedere

leltergree|). <lie woi'dt nitnespi-okeii, krachtig reageert, terwijl liet

steeds oiimi(hleinjk <len rnststand inneemt, zoodra \o()r een oogen-

liiik het geluid o|ihondl.

Zwakke gehuden, als bijv. de hartstoiien van een kiniijn. worden

voort rellel ijk door den galvanomcter weergegeven.

llehahc hij de studie der spraakklanken en der harlstonen zal

de snaargalvanometer in de pliysiologie niet vrneht op een uitge-

breid veld van onderzoek kunnen worden aangewend. Wij deelden

reeds oenige resnltaten mede \an het onderzoek van het mensclielijk

electroeardiagram '). Verder is thans een onderzoek van zenuw-

stroomen in l)e\verking, waarxan Iner voorloopig kan worden \er-

meld, dat men den aciiestroom eener zenuw als gevolg eenor enkel-

voudige prikkeling o|i voorti'éli'elijke wijze kan zichtbaar maken en

regislreeren. Voor zon ver nnj bekend is, zijn acliesti-oonien \ an

een kikx'orsehiseliiadicns. die <loor prikkeling bij opening en sluiting

\an een stijgenden en ^an een dalenden constanten stroom ontstaan,

nooit liezien. De snaargal\iUU)meter toont ze aan met alle bijzon-

dei-heden, zooals die volgens de contracliewet \an Pfi,ü(;1''.|{ moeten

worden \cr\\aciil en \wlker bestaan inen tot nog Icte alleen int de

waargenomen spiercontracties kon vermoeden. Ook ziet men de

sujierpositie van de xcrschijnselen van den electrotomis o|» die \an

den actiestrooni. wat geen bezwaar bij de \erklaring dvv \erkregen

knnnmen behoeft op Ie leveren. De \ erondei'stelling schijnt mij inet

Ie gewaagd loe, dat ei' xvellichl nieuwe gezichls])unten wortlen

geopend omtrent den aai'd en de wijze, waarop de zenuw in slaat

is op verschillende prikkels Ie reageeren.

') 1. c.
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Natuurkunde. — De Heer K a.mkrlingh Onnes biedt aan Suppl.

N" 8 (Ier Mcdedeciiii.ueii uit hel Natiiurkuridip,- Labnratoniim

te Leiden : „Bijdraycn Ivt i/c kcniüs can lid \\^-flnk mii

VAN DEK Waals. IX. Dr. H. Kamerlingh Onnes ca Dr. C.

Zakrzewski: „Dc coi'.i'is(enfi<'voo/'ir(Hir(/i'ii ran hinaii'c iiii'iujscls

van norinah' stojf'en. vohjens de irei der urcri-enstciniiiciidc. toe-

standen'.

(Aangeboden in de Vergadering van il l<\'hniari 1904).

§ I . De (/rafi.'!c/i.e hehandeUmj der coadstentievoorioaarden. In de

voi.uonde Itijdrage tot toelichtinc; van de theorie der mengsels \an

van dek Waals is wederom, gelijk steeds in de vorige, de wet der

overeenstemmende toestanden op den x'oorgrond gesteld.

De gegevens noodig om de tfvvlakken van van dek Waals voor

alle temperatiu'en te berekenen kan men uit het gezicldspunf \an

deze wet als \olgt omschrijven :

1". Moet eene met de werkelijkheid overeenkomende toestands-

vergelijking voor ééne normale stof o\er het geheele gebied \'an te

bereiken temperaturen en drukkingen gegeven zijn (zie § 2).

2". Moeten voor de verselallende mengsels der twee stofi'en, welke

men besoiiouwt, zoowel als voor deze stoffen zelve de afwijkingen van

de wet der overeenstemmende toestanden bekend zijn (zie § 3).

3". Moeten de kritische temperatuur T^x en druk yy/,,, \'an elk

ongesplitst geda,cht mengsel ') met het moleculair gehalte x aan

één der bestanddeelen, afgeleid uit de wet der o\'ereenstemmende

toestanden, als functie van (.lie der enkele stoffen en \au ,/ hekend

zijn (zie § 4).

Beschikt men o\'er deze gegevens dan leert de theorie van van ni'.n

Wa.vls door het rollen van raakvlakken over de tf-vlakken van elk

paar stoffen voor verschillende temperaturen, alle mogelijke gevallen

van coëxisteerende phasen dier stoffen kennen.

Bij de behandeling der \raagstukken o\er coë-vistenfie\oor\vaarden,

welke door van dek Waals reeds algemeen zijn opgelost, is eenvou-

digheidshalve

ad 1". in plaats van de werkelijke toestandsvergelijking gebi'uikt

de eerste vorm met twee con.slanten a en A, waariu van der Waals
de toestandsvergelijking gegeven heeft ;

ad 2". ondersteld, dat ook de toestandsvergelijking \ aii elk niengsel

met gehalte x denzelfden xorm met twee coiisianleii a, i-n //.,, heeft

1) Wanneer wij van een kritisclie leniperatuur, (;en inaxiniuui danipspauniug enz.

van een mengsel zonder meer spreken i.s daaronder allijd verstaan ,,ongesplilsl

gedacht".
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waardoor vanzelf aaii de wet der overeeiisteuimeiide toestanden streng

wordt \olilaan ;

ad 3°. dat d(> kritische grootiieden bejiaald door dj en />., nader

met die der enkele stoifen, bepaald door 'a,, en /»,,, r7,„ en /y,,, samen-

hangen door de betrekkingen

a, = a„ x^ + 2 a,, ,, (1. - .,) + a,, (1 - .r)''

6, = h,, .r' + 2 è„ .>; (1 - .,) + h,, (1 - ..)%

zoodat het geheele gedrag der mengsels \an twee bekende stofFen

door twee verdere constanten a,.^ en />,,j wordt bepaald;

en is ad 4°. dikwijls aangenonicii, dat de dauipphase voldoet aan

de wetten der ideale gassen.

Op deze wijze zijn door van dki; Waai.s belangrijke benaderings-

formnles verkregen. Al mogen deze niel altijd het gedrag der meng-

sels nnmeriek jnist \veergeven, zoo wordt toch de vei'klaring \an

de meeste eigenaardigheden der coëxistentie-voorwaarden door deze

algemeen geldige formules voldoende gegeven ^).

Wil miMi bij de behandeling dezer vraagstnkken gebruik maken

van toestandsvergelijkingen, die zich over het gelieele gebied van

temperatuur en druk bij de waarnemingen juist aansluiten, wil men

dus ad 1", 2" en 3" geen vereenvoudiging invoeren, en wil men

eindelijk ook andere dan ijle damp})liasen beschouwen, zoodat de ad

4" genoemde verwaarloozing van de afwijkingen van de wet van

Boyle-Gay Lu.ssAC-AvoGADRO niet meei' geoorloofd is, zoo wordt een

analytische behandeling der coë.xistentie-voorvvaarden in 't algemeen

onmogelijk.

Op dergelijke vraagstukken stuit men bijv. bij het aüciden van de

coë-xistentie-voorwaarden voor mengsels van zuui'slof en stikstof (kriti-

sche toestand van lucht en verband van sameiislelling en druk bij

hel \erkoken \an \ locibare lucht) uil lootandsxcrgelijkingen, die ook

bij de gewone lemperaluur de samendrukliaarlicid van deze sioll'cii

en van hunne mengsels jnist voorstellen. Een voorbeeld van geheel

anderen aard levert de volgende groep van \'raag!stukken : bij de

gewone temperatuur te bepalen de absorptie \au waterstof in aetiicr

en de afwijkingen van de wet van IIknky xoor dit stotrenpaar, de

veranderingen daarvan met een kleine leiuperaliiiu'svei'amiei'ing na

te gaan en eindelijk voor diezelfde lempeiatuur te vinden iX^iw druk

tot welken Kundt bij zijne proeven — lierhaald door v. Eldik, (I)iss.

Leiden 189H) voor waterstof-aether en aelhyleeu-cliloormethyl —
over het o|)henen van de ca]iillaire opstijging van \loeistoffen door

er gas op te persen had moeien gaan om tien meniscus van aetlier

1) VAN DER Waals, Die Coutmuitat enz. 11 p. ö^.
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onder den druk van waterstof te zien verdwijnen, wat, als in vax

Eldik's dissertatie p. 7 opgemerkt is, neerkomt op het bepalen van

den plooipuntsdruk van het mengsel van aelher en waterstof welks

plooipinit bij deze temperatuur ligt ').

In zulke gevallen kan men alleen langs den in Med. 59a (Juni 1900)

aangege\'en weg der grafische behandeling oplossingen verkrijgen.

De grafische methode mist wel is waar de algemeenheid der zoo even

genoemde benaderde oplossingen, doch men kan met behulp daarvan

nadere numerieke aansluiting in ieder bijzonder geval verla-ijgen ').

Door geschikte keuze van bijzondere gevallen kan men voor den

qualitatieven aard \an verschijnselen bij mengsels verder uok wel

het een en ander afleiden ').

Wanneer men enkel dergelijke qualitatie\e uitkomsten op het oog

heeft mag men de grafische behandeling even goed als de analytische

\ereenvoudigen door al naar den aard van het vraagstuk verschil-

lende benaderingen in te voeren, terwijl het voor de hand ligt op

ruimer schaal dan bij de analytische behandeling ontbrekende expe-

rimenteele gegevens of uitkomsten van bewerkingen aan empirische

formules te ontleenen. Men kan bijv. alles, wat bij de analytische

behandeling verwaarloosd wordt ook bij de grafische verwaarloozen.

Daartoe bestaat echter wel alleen dan aanleiding wanneer men
vraagstukken behandelt, die ook qiialitatief niet door de analytische

methode zijn opgelost.

Wil men bij de verwaarloozingen niet zoo ver gaan als in de

analytische behandeling, zoo kan men tocli bijv. vasthouden aan het

in Meded. 59a inge\'oerde en in deze geheele reeks van bijdragen

\'olgeiiouden verwaarloozen van de sub 2° bedoelde afwijkingen van

verschillende normale stoffen en mengsels \an normale stoffen van

de wet der overeenstemmende toestanden.

Met de vereenvoudigingen, die betrekking hebben op het gevHl,

dat een der beide coëxisteerende pliasen in vergelijking met de andere

eene zeer kleiiR' dichlheid heeft, zuilen wij ons iu §§ 7 on <S van

deze Mededeeling bezig houden.

') Zie ook VAN der Waals, Gontiuuilat enz. II p. 136.

-) Zoo is bijv. in Med. N". 59/; (Juni 'Uü) door üéii onzer samen niet PiEixnAXisi

eene numeiiek vrij benaderde voorslelling van de door Kuenen waargenomen retro-

grade condensatie van mengsels van chloormetbyl en koolzuur uit de door deze

waargenomen isolhennen bij andere temperaturen afgeleid.

*) Zoo bijv. licl karakter der retrograde condensatie (zie noot 2), zoo de eigen-

aardigheid in de coëxislentie-vooiwaarden bij mengsels wier kritische temperatuur

nagenoeg lineair met de samenstelling verandert, ver beneden de kritische tempe-

ratuur. Deze bijdragen 59a § g slot en lil. Connn. N". 64. Hartman. Livre jubil.

LoBEjiTZ, p. 640.
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^ 2. Empirisclu' ijrri'diiciiidi' /(K'stinulsri'j'i/chjk/'iii/. Wat ilc sub 1"

«roiiooiiulo vcroiiderslclliiif»; iii § 1 betreft, zijn wij tiiaiis in \ccl

niiiistiger ()mstaiHlii>lio(leii dan toen Med. N". öda gesclireven \\i rd.

Het schoonc van de iheorie van van dek Waals iin( vixnal daarin,

dat zij bij de niengseLs verseliijnsdeii, die over een grout gebied van

teinperatinir en dielillieid verspreid zijn, ojider een zelfde geziclitspnnf

bi'cngt. En daarom is voor eene goede toelichting- van deze theorie

in de eei'sle plaats eene toestandsvergelijking noodig, die, over een.

groot gebied van temperatnnr en dichtheid geldig is. Nu zijn de meeste

toestandsvergelijkingen — D. lïKiiTUEi.oT heeft dit in 't bijzonder in

't licht gesteld slechts geldig \{»or een eng gebied. Voor be-

scl ion wingen gelijk wij hier op 't oog hcitbcn knnnen wel enkel toe-

standsvergelijkingen dienen, die naar reeksen ontwikkeld over een

zeer groot gebied tot aaiislniting met de waarneming zijn gebi'acht.

Zulke to('staiids\ergelijkingen van voor berekening zeer brniUbaren

vorm zijn in Med. N". 71 en N". 74 verkregen door de bekende

stukken van gereduceerde toestandsvergelijkingen xoor sto/reu met

vei'schillende kritische temperatuur zoo goed mogelijk aaneen te

\oegen. Nn wij de afwijkingen \aii de wet der oxereenslennnende

toestanden iiij de \'erschillende stoffen en bij hunne mengsels \'er-

waarioozcn, kunnen wij zonder meer eene dergelijke empirisclii'

gereduceerde toestandsvergelijking aan onze beschouwingen ten grond-

slag leggen.

Wij hebben gebruik gemaakt \an een Norm, die niet belangrijk

afwijkt \an den in .Mcnled. N". 74 gegeveneu, meer \()orloopigen, \\('lk(>

met 1^2 is aangeduid. Hij werd verkregen door aansluiting bij

waterstof O" '), bij zuurstof en stikstof 0'^, (allen van Ama(;at), en bij

aelher O", 1(«)°, 195° (Amagat en R.vmsay en Young). Dit polyno-

minm, lielwelk bijw alk' gei'educeerde feinpei'atnreu, die op hel

i[)-vlak voor aelher- en waterstof bij O" voorkomen, omvat, /.ulIcn

wij door 1'7 I aanduiden. Evenals hi Med. N". 7! en N°. 74 woi(h

voor eene stof met <ie kritische temperatnnr Tt en diidv />/,, als r in

't theoretisch normaal volume is uitgedrukt,

B C D E F
/,, = ,! + - + - + - + - + - (I)

V ir r ? /'

gesteld, waarin bij P absolute teinpeiatuur boxen 't \riesj)nnt

.1 = 1.0036625 i

T,r Tic' TiJ- Tk' Tl."

Pk Pk' Pk' i-'k" pk'*

•) Voor walcr.süjl zijn vooi- (ie berekening nog de kritische grootheden van

Olszewski gebruikt.

-) Vergelijk Med. Nu. 71 ionu. (10).



( 889 )

en de gereduceerde viriaalooëfficiënteii 55. (5, ï^. ^£', A mot t

worden bepaald door

T



( 890
)

stoirpH zelf sescliiod is. Tocli is niet i>('f('i<(Miiii!j,('ii, welke Icii (lucl lich-

Ih'ii «lic afwijUinfi'Oii nooi' te stollen. re(Mls een a,in\anu' licmaakl.

^ 4. /}r/)(i/iiii/ ruil lic l.rilischi' i/nni/Jiri/i'ii der uiii/if.s/i/.d.il. iji-diichU'

nii'iiiiscls. Daar \vij de at'w ijkiniicn \ an de wet der overcensteiiiinende

toestanden verwaarlouzen, knnnen wij uit elk willekeurig waarge-

nomen gebied van de toestandsvergelijking van eenig inengsel deze

(in liet labiele deel \alleiide en dus niel direct te bepalen) grootheden

alleiden.

Het meest xoor de hand liggende nuddel is hel ()\cr elkaar scliuixeii

van logarifliinisclie of" gedeeltelijk iiivarianic diaiirainnien \aii isolhcrnieii

in het gebied nabij den kritischen toesland. Hel weid in Med. N". 59//

til' ^
toegepast op —-isothermen naar /"/// in Aled. N°. H5 op l"<J p-

isolliernien naar /e</ t, in Med. Js'". 89 op /oi/ -isotiiernien naar

f.
IV

liiij ji eu op /e// —-isothernien naar /('ƒ//. Wij kninien ons echter ook

voorstellen, dat een voldoend aantal waarueniingen uit een ander

gebied ons len dienste staat. Zoo kennen wij, om een eenvoudig

vooi'beelil aan Ie halen, de kritische temperatuur van een mengsel

waimeer de leuipeiatuur gevonden is, bij welke het onder betrekkelijk

gei-inge di'ukkiuiieu niet van de wel \aii Hovi.k afwijkt. P]n het is

ook mogelijk, <lal men de gegevens aan waargenomen coëxistentie-

voorwaarden ontleeneu kaïi. Heeft men de kritische grootheden vooi'

eenige mengsels gexouden, ilaii /,al men bij grafische oplossingen de

TjI^ en i>rk liefst als linielie \ au ,r ook grafisch daaruit alleiden. De

|)roe\en van Kik.nkn toch hebben twijfel gewekl of de ad '.V'. geno-

men omlerstelling wel algemeen moiielijk is, en de/,e twijfel is door

de |)roe\en \aii Kkesom x'ei'sterkl.

Bepaalt iikmi /.icli anderzijds lol (pialilalie\c onderzoekingen over

mengsels van sinlFeii omirenl welke elk gegeven omtrent nienging ont-

breekt, zoo zullen de (jndei-slellingen '(,.j ^^ l/",, <(.,., ') en /',.^ ^^ r^ (/',, ^/'j,)

het eerst vooi- de hand liggen.

§ 5. De iieri'Aliiceerdi' xY-lijnen. In Med. N". 59« is in "t kort

aangegeven hoe de \erscliillende il', -lijnen berekend knnnen \\orden

uit die, welke voor een enkele stof eens vom-al berekend zijn. Schrij-

ven wij iets uitvoeriger, eji met «i een zoo groot volume, dal flaarbij

de mengsels in den idealen gastoestand zijn, aanduidende,

"1

\\)j:„ = — ipih •-(- A'ï' (.(,• loij x -\- (1— .(•) loif (1

—

.v))

^) Galitzine en D. Beutuelot.
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afziende van een in .r lineaire temperatnnil'iiiictie. zoo is dit niet

= —
. p — —•» = — •

Rn <', n n-

ötcllende // een bepaald groot gelai <'ii hij \er\vaai'loozing van verdere

teniperatiiursCuuciie gemakkelijk ic iranstonneereii in

tl

^, = - 1 - iy^.h - Ion '^ + ,/ lo.i ;>: + (l-.r) lo,, (1-..:) . (Ij
nl '

A ^J ^ A-r

Wij kiimien gemakshahe |Pf'/t> als t'iiiictio \an i> de //ju run (/ere-

V

duceerde vrije enercjic voor t noemen. Bij de constructie \an elk bepaald

if'-vlak komt de groe|) lijnen van gerediu-eerde i|' te pas, die liggen

tussclien de uiterste waarden van seivdnceerde teniperatnm-, welke

op dit \lak \oorkomen.

In de vlakken .r= en.c= l van hel i|'-nn)del kan men de if-dijnen

van hoogere en lagere temperatuur trekken. Bij lief oxci'saan tot

een ij'-vlak van hoogere temperatuur loopen (althans in 't meeal

gewone geval) de i|'-lijnen o\ei- iiet \ hik \an de zijde mei de hoogste

gereduceerde tem|)eratuur njuir die met de laagste, terw ijl de lineaire

afmetingen in de Iieide richtingen iJ- en /• eene bepaalde verandering

ondergaan.

§ 6. Hi't i^'-rfak voor meiicfst'ls vtin nhlooniii'thnl i'ii Itiohuur hij

—25°. Als v(Kiri»eeid van de toepassing \an de grafische methode

en de empirische gereduceerde toestandsvergelijking hebben wij thans

gekozen tle voorspelling \\\.w de samenstelling der coëxisteerende

phasen en den coëxistentiedruk iiij ciiloorn)ethyl en koolzuur bij —25°.

Bij deze keuze kwam in aaiiuiciking:

1". dal wij de kritische grootheden uit de proeven van Kuenkn

kunnen afleiden '), dat zij vrij xer van elkaar liggen en in Med. 59//

reeds gegeven zijn, terwijl voor -(- 9'.5 een model door H.vrtman is

geconstrueerd,

2". dat —25 voor chlodruielhvl de laae'ste gereduceerde tennie-

1) Als krilisclit' groollieileii zijn, zie Med. 5%, gebruikt

A' Txk Vxk

GÜg ' O 303 72.2

l/i 336 73

Va 363 71.8

»/i 391 63.9

CHjCl 1 416 64.8
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ralmir is. xoor wclkcdi' i'iii|iiriscli(" licrciliicocidi' liicslandsxcriirliikiiiii'

is borckcmi.

8". (lal niel .liccii aiidcro tocstaii(ls\crtiPlijkiii^'. dio \(>or horckcMiiiiü.'

bniikli;iar is. zoo luau' kan worden «icuaaii,

4". ilal ilnor VAN UKH Wwis \()or doi-o-elijke oiiistaiidiüiuMk'ii als

oji (lil \ lak licnoiidi'ii worden, ook analvtiscli de eigoiiaardigliedcn

liij de coëxislentie-xerschijnseleii zijn al^dc^id (Coiitin. 11, p. 14(). s(|(|.)

en *]o o\-(>reeiis1eiiniiinii' \aii deze nitkonisleii met de waarneniingen

\;ui ll\UTM\N o\er kool/.iiur eii cldooi'inelliyl, Itij -j- 9°.5 reeds godccl-

lelijk i!,'C\'oiiden, waai-schijnlijk duidelijker zal oplredeii liij —25",

.")". dat wij \'ooi' eene experinii^nleek» lie])aliiiii' \aii deze coëxistentie-

voorwaardoii. ook door \ \n dkk Waals ((Jonlin. 11, p. 154) zeer

wonsclielijk syeaclit, weldra eene niedcdeeling hopen Ie doen.

At'ltreuk aan de jni-le lunnei-ieke overeenstemming woi'dl daardoor

gedaan, dat eldoornietlivl met aetlier, hij welke laatste slof do

empirische geredueeerde toestandsvergelijking voor de geredueeerde

teniperatniir, die het ehloormethyl op dit t|>-vlak heeft, is aangesloten,

niet gelijkxormig is. wal iiiel koolzuur wel het ueval is hij de f>-e re-

duceerde temperatuur, die het op dit «|'-\lak heeft. Eene enij)ii'ische

gereduceerde tocstandsxergelijking juist aangesloten ^oor ile geredu-

ceerde temperatuur (),(i bij cliloormethyl van —25°, voor de geredu-

ceerde leniperalunr ()..S bij knolzuui' \ aii —25°, zou voor hel \orkrijgen

\au numerieke oxereeusleuiniing gunstiger geweest zijn.

Hel \erki'e<ien model, iii gips uitgevoerd, is op bijgaande |)laat in

ti--. 1 afiiclieeld. hel is (1.7 .M. lang (r-as), 0,4 M. hoog (if-as), (),:5 Al.

bre(>d (.c-as). De ui'oole leuiile atmeliug was noodig door hel uroote

verscliii iii dichtheid \;ui de dampphase bij COj en bij L'H,C1.

De iiinodale en de i-aaklijnen. die twee coëxisteerende ])liasen \er-

Itinden. de nodenlijnen. zijn door rollen \an een sti'ook spiegelglas

gcNoudeu. l''ig. 2 g(>el'l de biiiodale mei iiodeidijneii benevens doorsneden

•r=:consl. ü'eproiecleerd op hel ,rii'-v lak, tig. 'ó hetzelfde op hel .rr-

vlak: M'i'der geeft lig. 4 de waarden \an den druk als fuuclie van

de sauieiistelling der coëxisl(>e]'ende j)hasen.

Hel v.ill in "l oog

1". dal de vloeislofkam. d.w.z. hel deel van hel vlak. dal aan

de zijde <\cv kleine voluniiiia ligt, wanneer de afmeliuii'i'u van het

vlak inel buileiigewoon urool genomen worden, zeer dun wordt en

[u-aktisclie uitvoering der consirnctie alleeji mogelijk is door er een

blad van overal gelijke dikte (bijv. een plaal blik) voor te iiemeii.

2". ilal bij het rollen \an hel raakvlak over den kam van het vloeistof-

blad en ovei' hel bolle dampo})pervlak, daar de kam in de nabij-

heid van het zuivere chloormethyl snel \an richting verandert, het
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raakpunt op den daniptak van de binodale een belangrijken weg moet

atleggen, terwijl ile node op den vloeistoftak zicli slechts weinig\"erplaatst.

Dientengevolge komt in den loop der raaklijnen de dnl)l)ele waaier-

A-orm sterk tot uitdrukking.

3". dat de damptak der binodale in de projectie nagenoeg een

rechte lijn is en, daarmede volgens van der Waals samenhangend,

weder de wet van Hfary over het geheele gebied van gehaltever-

andenng geldt, terwijl de \l()eisto{lijn in het yyj-diagram weder

nagenoeg een hyperbool is.

§ 7. Vereenroudiijhuj van de hepaUnc/ ntii- cui^vij^tcntievooriraanh'n,

;vanneer de rloe/sto/ji/uisc zich vo- heni'dcn hare ^) tritischc tempei'atuur

qevindt. Om de binodale van de dwarsplooi te bepalen l)ehoeven wij

slechts twee strooken ter weerszijde van de plooi te kennen. Noemen
wij (jreiislipi der oa(/e.t]tIif.ste mengsels die lijn, A\elke op het if"-\lak

de damji- en vloeistofphasen vereenigt, in welke de ongesplitst gedachte

mengsels met gehalte x in e\enwicht zouden zijn, zoo valt de gezochte

binodale buiten^) deze grenslijn, welke zij voor de gelialtos O en x

ontmoet. Het is dus eenigermate aangewezen, \\elke strook men

aan de dampzijde te berekenen heeft.

Wanneer de strook aan de vloeistofzijde zooals in het geval \an

chloormethyl en koolzuur bij —25° (of bij aether en waterslof bij

de gewone temperatuur \()or het deel \m\ de aetherzijde) samenge-

drongen wordt tot een plaat, zoo behoeft slechts een enkele lijn aan

de vloeistofzijde berekend te Avorden. Immers het punt van aanraking

valt dan zoo diciit bij de kamlijji, — die, voor welke i(' een mininuim

is, — dat me]i iji plaats van het i|"-\lak deze kromme lijn mag stellen. De

fdtt/\
V van deze lijn is \-oor elke .e wegens ( -^ I

^ /> ^ O gemakkelijk uit de

toestandsvergelijking op te lossen. Hij de waarde ?'^=o of Vp =o vindt

men dan door integratie </'/,=o, terwijl op de wijze in Med. K" (it)

§ 5 nader uiteengezet, de raaklijn door het punt tfjj,=o, i'/j=o en

de kromme (p.,: in het dampgebied grafisch gelegd en de dampspan-

ning van het niet gesplitste mengsel verkregen wordt.

Wensclil men alleen druk en samenstelling der coëxisteerende

phasen te bepalen zoo is een \erdere verwaarloozing van geringe

beteekenis de onderstelling, dat y/iV^x = i'/;?, *• + ^Vi?., (1

—

x) m. a. w.,

dat de kamlijn in een plat vlak ligt, terwijl in vele gevallen ook nog

wel gesteld zal mogen worden dal dit vlak samenvalt met het ijv \ lak.

Om de coëxistentie-voorwaarden Ie vinden zal men dus een vlak (strook

1) Zie 4j 1 noot.

-) V.\N DKK Waals (JonlinuiU'U II \>. 100.
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spiegelglas) laten rullen over den rand van een (Inniic plaat gesneden naai-

de berekende Uaudijn ( li(>\er nog de Uandijn voor —
J

en over een

l)ijv. nit gips vervaardigd model \an hd (lani|i\ lak (dal hij de keuze

lp

—77 en l)ij \er\vaarloozing \an de alw iji<iii^cn \an de wet \an IJoyi.k,

RT
altijd hetzelfde is).

In plaats van deze, de theorie \an \an dku ^V^\AI,s (iinniddellijk

vertolkende, bewerking o|> ecu niochd nit te xocren, kan men als in

Med. 5d<t § 6 werd aangegeven haar geheel door teekening in het

platte vlak uitvoeren. ])e gegeven eonsti'uctie wordt nu ook

als men enkel de dikte van de kam verwaarloost veel eenvoiidigei-.

In tiii'. 2 trekt men d(> kandijn \ nu de vloeistof'plaal en de verschillende

doorsneden r ^ consl. Dan vereenigt nuui de j)unfen, waar de

doorsneden dezelfde —- (ot s zie ^led. .)9r< \S 8) hebben als bepatilde
(U

punten der kandijn tot de siibstitutielljni'n (zie Med. h'dn § 5) telkens

behoorendo bij hel punt met de be|>aal(le (of s) waarde op de

kandijn ibij volmaakt gasvormig gedaehte mengsels zijn de subsli-

tutielijuen in de ,/ ip projectie rechte lijnen X de .c-as) verbindt het

|iunt 0]» de kandijn met \erschillende punten der substitutielijn

in de dampstrook, slaat de doorsnede met een vlak x op het

.tv;-vlak en gaande door de x'erbindiugslijn met deze laatste neer op

het ar-vlak. Het punt waai- de doorsnede raakt aan de verbindings-

lijn geeft de gezochte phase, die met tle eerste in evenwicht is.

Nog eenvoudiger woi-dt de constructie, wanneer men den afstand

van de kamiijn van het vlak n = O verwaarloost. Dan heeft men
B

in tig. 2 de doorsneden /; = const. slechls .1 -)- — -j- . . . . lager

over te In-engen en dan aan de kandijnen en elk dezer overgebrachte

lijnen een gemeenschap))elijke raaklijn te ti-ekkeu om .i-,,,^ en .vcq

te vinden.

Verwaarloost men eindelijk de afwijkingen \an de wet van BoYiiE,

zoo behoeven de doorsneden /' = const. van de damiiphase in tig. 2

slechts onveranderd in hun geheel naar beneden geschoven te worden

om het zooeven genoenul stelsel van lijnen te krijgen, waaraan met

de kandijnen gemeenschappelijke raaklijnen getrokken moeten worden

om Xeap en .i'iiii te \iii(len.

§ 8. Toepassimi van de empivbsche toet van (jereduceenle damp-
sjjaiuu'ii;/ van zuivei'e stojf'cn op de coiKvistentiiTO'scltijnselen bij
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meni/.'<i'/s. Wij vestigden in § 7 er de aaiidaolit op, dat de Aloeistoftak

van de binodaie voldoeiule nau\vkeiu-ig- verkregen wordt door de

fdip\
kaïidijn. de punten met — ^0, te stellen in plaats van de jmnten

\drj,.

met ^

^ ^ jhcocc'^ eveneens kan men ook in j)laats van deze

stellen de punten van de grenslijn met (1 ^=Pxmax, waarbij met

Pxmax wordt aaugegeveii de maximum dampspanning van het

mengsel .>;, door van dkr Waai.s de coïncidentiedruk genoemd.

Volgens (1) wordt de vloeistoftak der l)inodale
( ^^, ) als functie

van ,1' verkregen als som \an drie termen.

De eerste

<f,^ = x lo;i .V + (1 — .v) log (1 — .(-) (2)

wordt alleen bepaald door het moleculairaehalte.

De tweede term wordt ontleeml aan de functie

^J'
p <1\> (3)

o = ï> llq. t

wanneer als benedengrens in de integraal genomen wordt het gere-

duceerde vloeistofvolume O/,,^ van een enkele stof bij de gereduceerde

terai)eratuur r. Wij stellen ons voor dat de functie </- eens vooral
/3t

als functie van t grafisch voorgesteld is.

De eigenschappen van mengsels van een bepaald paar stoffen

worden bepaakl door

<f/x = — lo'j--r^ , . . (4)
-* .(/•

als functie van x en door— als functie \an ,r. Door de grafische
Txk

voorstelling van de laatste met de grafisciie van cf yi samen te nemen
verkrijgt men ff-.j, de grafische voorstelling van de waarde, die de

grootheid q: ^ bij de waarde van t, die bij .r liolioort, aaimeemt. Dan
wordt de vloeistoftak van de coniiode, dus dok voldoende de kamlijn

en de grenslijn gegeven door

:

y.-, + V,x +y,5.,:=~ (5)

De grootheid fi, ilie in de theorie van van i)i;i! Waai.s over de coëxi-

steercnde phasen zulk een Itelangrijke rol speelt, wordt bij \erwanr-
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f'

looxiiiii' vaii //'• MM)V (Ic \ locistt)t'j)li;is(' licpaald ilonr 7 ;, -)- r/-^,. = _^^

eii de 5 ^i^" ^ ^^' L)KK Waai,s is eveneens niel (lezcUde \er\v:varloozing

(voor welke trouwens gemakkelijk eene eorrectie is aan te brengen)

De gegeven bescliouwingen, construciieën en fignren seliijnen

dus wel geseliikt om dit tlecl van de theorie van van okr Waai,s

na<ler toe te lichten.—^is in liet üeval van koolziinr eii chloor-

methyl een llaiiw naar beneden gebogen lijn. In tig, 5 is aange-

ge\"en hoe de \ loeislot'lak \an de binodale, (de kandijn \an het

vloeistofblad) -7^777 (zie ook de amlere tignren) ontstaat tut de kronnnc
KI

en de l<r(>ninie Y«-

Wat de berekeinng \ an 7,5, belret't, is o|) ti' uierken, dal \>„,„x

als funetie \an t door de dampspanningswet bekend is, daar-

mede ook uit de enipirisfhe toestandsvergelijking v,-r/,, eu dat.

n 11

I vv/- = I pr/; -|- p {vrnp — i\;,^). A'ooral wauueer V//*/ klein is, dus

v„,j, groot is, (zoodat hoogstens nog voor de afwijking van do
r

ideale gaswetten in aanmerking komt) leidt dit, bij gelijktijdige

verwaarloozing van 1?/;,^, tot belangrijke bekorting in de berekeningen.

l>ij geheele verwaai'loozing van de afwijking van de damppiiaseji

\ii\i den idealen gastoesland en aannemende Aoor een enkele stof

.1—

r

li'ij )>,„„., =/ konu'ii wij lenig tot de out\\ ikkelijigen gegexen

door VAN üKii Waals in zijne theorie der ternaire mengsels '), in

welke theorie ook vele vraagstukken over de binaire mengsels nader

uitgewerkt zijn.

Physiologie. — De Heer Winki.ki; biedt vooi' de Werken der

Akademie aan een verhandeling \au den Heer Dr. L. Hocman

te Loosduinen, getiteld: „ündcrzoi'kuujev. orcr vr/jc iroord-

n.isociatle"

.

De Voorzitter verzoekt de lleeren Winkli;k en Zwaardkmaki'.k om
daarover in de volgende vergadering verslag uit Ie brengen.

1) Zittingversl. 31 Mei l'.toa, p. '.»5, sqq.
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Voor de Boekerij woi'den aansclioden :

1°. door den Heer Franchimont de dissertalie \aii den Hoer (i. C. A.

VAN DoKP : „Over nitreeringsproiliicteii \aii tetraliydi-ocliiiioliiie-

derivaten."

2°. door den Heer livKMiis Uoozkboom de dissertatie \an den Heer

A. H. W. Atkn : „Ondei'zoekin.iien over het stelsel z\va\el en cliloor."

Als datum der April vergadering wordt vastgesteld 23 April a.s.

daar op 30 April de Vereenigde Vergadering der beide Afdeelingen

zal plaats hebben.

Na resumtie \au het behandelde wordt de \"ergadering gesloten.

(30 Maart, 1904).





KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 23 April 1904.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

Ingekomen stnkten, p. SOO.

A. A. W. IlrDnECUT: „Be i^enetische verwantschap van versclüUende Invertebraten-phyla",

p. 900.

P. H. Sciioutk: „Regelmatige projecties van regelmatige polytopen", p. 908.

Max. Weber: „Enkele resultaten der Siboga-expeditie", p. 910.

L. BoLic: „Ds verspreiding van het blondine en brunette type in ons land", p. 914. (Met e'e'n

]'laat).

L. E. J. Brouwer: „Over symmetrische transformatie van ^4 in verband met R^ en Rj.'

(Aangeboden door de Heeren Korteweg en Sciioüte), p. 926.

.T. LoRiÉ: „Mededeeling over eene te Leidiiin ontdekte laag keileem." (Aangeboden door den

Heer van Bemmelej.), p. 928.

C. L. JuxGius: „Theoretische beschouwing omtrent grensreacties, welke verloopen in twee of

moer achtereenvolgende phasen." (Aangeboden door de Heeren Lobrt de BRrrs en BAKilfis

ItooZEBOOJi), p. 928.

R. P. VAX Calcar en C. A. Ldbuy de Brxyn: „Coucenti'atieveiandcringen in en kristallisatie

uit oplossingen door centrifiigaalkracht ', p. 9.36.

E. Jahxke: „Bemerkung zu der am 27 Februar 1904 vorgelegten Notiz von Herrn Brouavek:

„Over een splitsing van de continue beweging om een punt O van R^ in twee continue bewe-

gingen om O van Rz's." (Aangeboden door de Heeren Korteweg en Schoute), p. 940.

L. E. J. Brofwer: „Algebraïsche afleiding van de splitsbaarheid der continue beweging om
een vast punt van R^ in die van twee RgS." (Aangeboden door de Heeren Korteweg en

Scuolte), p. 941.

Pii. Kohnstamm: „(Jvar de toestandsvergelijking van tax der Waals." (Aangeboden door

de Heeren vas der Waals en Korteweg), p. 948.

Pu. Koiix.sta.mm : „Over de vergelijkingen van Clausivs en vax der Waals voor de gemid-

delde weglengte en het aantal botsingen." (Aangeboden door de Heeren vax der Wa.vls en

Korïeweg), p. 961.

Mej. J. Reudler: „Eenige opmerkingen over Sydxey Youxg's distillatieregel." (Aangeboden
door de Heeren vax der Waals en P. Zeeihx), p. 968.

H. P. Barexdrecht: „Over Enzym-werking." (Aangeboden door de Heeren vax Bemmelf.s
en Eixthoven), p. 970.

H. A. LoREXTz: „Electrom'agneti.sche verschijnselen in een stelsel dat zich met willekeurige

snelheid, kleiner dan die van het licht, beweegt", p. 986.

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 1009.

Hot rroL'e8 -"Verbaal dor \'orige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.
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Ingekomen zijn :

1°. 15ericlit van de lleeren Hakhiis Roozeroom, liOHHV de Bkuyn

ea P. ZkivMan, dal zij verliiiidc^rd zijn, de x'ei'gadering l)ij te wonen.

2°. Missive van den .Miiu>l('i' van lünneiüandsolie Zaken d.d. 7

A|)ril 1904, inededeelende, dat de benoemingen van de lleeren

IL G. VAN i)K Sande Bakhivzen tot Voorzittei' en D. .1. Kortkweg

tot Onder-Voorzitter der Natuurknndige Atdeeüng door H. M. de

Koningin zijn bekraclitigd.

3°. Missive van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijveriieid

d.d. 11 A|iril 1904, mededeelende, dat bij Z. Exe. geen bezwaar

bestaat, dat de Geologische Commissie zich in verbinding stelt met

den Heer Dr. F. Beijerixck, Mijningenienr aan genoemd Departement.

4°. Voorstel en Rapport van de Academiën te Parijs en te Berlijn

aan de Internationale Associatie der Akademiën betreffende de

voorbereiding en uitgave van eene nieuwe editie der werken van

Leibniz.

5°. Schrijven van den Weltsprachen-Zentralverein für Steierniark

te Graz ter begeleiding van een brochure over een ,,internationale

Verkehrssprache"

.

De beide laatstgenoemde stukken zijn gesteld in handen van de

afgevaardigden der Akademie bij de Associatie.

Dierkunde. — De Heer Hlbrecht doet eene mededeeling over: ,,Dt;

genetische verwantschap van verschillende Invertebraten-phyla."

In eene omvangrijke verhandeling, die in het 38e deel van de

„Jenaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft" (1903) verschenen is, en

die den titel draagt ,,Beitrage zu einer Trophocöltheorie" geeft Prof.

Arnold Lang uit Zürich (p. 68—77) eene uitvoerige uiteenzetting van

wat naar zijne meening de phylogenese \'an de Anneliden geweest is.

Tot dien stamboom rekent hij, beginnende met een ur-coelente-

raat, een cteoophoor- of ribkwal-achtig wezen, een platworm, een op

een triclade gelijkenden tnsschenvorm, een reeds metameer gedeeld,

bloedzuigcrvormig dier en eindelijk eene ur-annelide.

De door hem aangevoerde gronden, \\aaroji deze phylogenese

berusten zou, ontnemen ons het reciit um aan het bestaan van

belangrijke verw^antschappen tusschen bovengenoemde diergroepen te

twijfelen. Of echter die verwantschap eene afstamming afspiegelt in

de volgorde door Lang bedoeld, dan wel of die volgorde grooten-

deels eene omgekeerde geweest is, verdient nader aan de feiten

getoetst te worden.
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Xaar mijne meening staan <le ribkwallen (Ctenophora) niet aan

het begin van de reeks en zijn zij ook geenszins als schakels tus-

sclien Coelenteraten en wormen te beschonwen, maar moeten zij

worden opgevat als dieren, die de laatste uitloopers van eene ont-

wikkelingsreeks vormen, welke van de ringwormen over de Hiru-

dineeën en de platwormen leidt. Van deze laatste zijn er geweest die

gaandeweg eene pelagische levenswijze hebbeu aangenomen en Cteno-

phoren geworden zijn, wier uitwendige gelijkenis met glasheldere

kwallen aanleiding gaf tot eene onvoldoend gemotiveerde bijeen-

plaatsing in het systeem te zamen met de Coelenteraten.

Toetsen wij vooreerst de gronden waarop die bijeenplaatsing tot

heden verdedigd is geworden (zie bijv. G. C. Bourne i]i Ray Lan-

kestb;k's Treatise on Zoology, Pt. II. 19()()).

Het aanwezig zijn van een gastro-vasculair stelsel en de afwezig-

heid van een zelfstandig coeloom, alsmede de aanwezigheid van een

subepitiieliaal zenuwvlechtwerk zijn kenmerken, die niet alleen bij

Coelenteraten, maar grootendeels ook bij de platwormen kunnen

worden aangetroffen

.

De tentakels der ribkwallen heeft men geheel ten onrechte met.

die van de medusen willen vergelijken, terwijl ook de vei'gelijking

van de kleefcellen der Ctenophoren met de netelcellen der Cnidariers

mank gaat en — in geval men netelcellen bij Ctenophoren zou aan-

treff"en — daaruit geene gevolgtrekkingen zouden mogen worden

afgeleid omdat deze evenmin ontbreken bij MoUusken, Platwormen

en Nemertinen.

De afwezigheid van nephridia, de algemeene verhoudingen van

den bouw en de geleiachtige samenstelling van een deel van het

organisme zijn bijzonderheden, die allerminst in den weg staan aan

eene beschouwing, die in de Ctenophoren pelagisch geworden plat-

wormen zou willen zien.

Dat de verbinding, die Haeckel in 1879 bij de beschrijving van

Ctenaria ctenophora tusschen Coelenteraten en Ctenophoren heeft

meenen te leggen, een denkbeeldige is, werd reeds meermalen, o. a.

door R. Hertwig (,,Jen. Zeilschr. Bd. 14, p. 444), G. C. Bourne (1. c.

p. 13) e. a. aangetoond. Eerstgenoemde schrijver zegt uitdrukkelijk

(1. c. p. 445): ,,Die Ctenophoren (sind) Organismen \velche sich von

den übrigen Coelenteraten sela weit entfernen." Ook Korsciielt en

Heider zijn in hun voortreffelijk leerboek van de ontwikkelingsge-

schiedenis der invertebraten geneigd (p. 100) de Ctenophoren veeleer

als een zelfstandigen stam van het dierenrijk te beschonwen, wiens

samenhang niet dien der Coelenteraten s. str. zeer ver achterwaarts

ligt. Omgekeerd wijzen zij op onmiskenbare verwantschappen tusschen

59*
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(Ie oiit\vilckuliiifi'>f>e«'liie(lcMiis dei- ('icuoplionMi en die der liilatericMi

(Aniiolidoii, Aiilir()]M)deii, Molliiskeii enz.). LUldrukkelijk xoegeii zij

er non- hij, dat de /.ijlak \uji den i^rodleii stamboom van liet dierenrijk,

waarop de ('leiio|iliora ti-ek\g-en zijn, niet iji-ach! kmi iroiHicn roor

hoofere dieivoniufn een uit-(/(Vu/sj)tni/ h' IicJibiit ijflcrerd.

Ctenoplaiia cii ('oelopkma worden door hen dan ook niet als voort-

selirijden(k' oiilwikkeliniistrappen in Aq riehtinü' ik'r 1'latlielinintlien

opge\'at, maar als aberrante, kruipende ('lenopluiren.

TiAN(; zelf beeft op ji. 72 van zijn fi,rool leerboek \an de Cteno-

j)boren erkend, dat bun plaats onder de andere ('nidaria een zeer

problematisebc was, en dat liunne onlwikkelinggescliiedenis ben van

alle Cnidaria ondersebeidde.

Er kan dus neen twijfel aan bestaan — dit alles te zaïiien ge-

nomen — of de band, die heden ten dage de ('tenopboren met de

Coeleiiteraten bijeenbondt is in de laatste jaren belangrijk verzwakt.

Eén krachtige stoot en zij kan geheel worden opgeheven ^).

Hoe staat bet im anderzijds met mogelijke verwantschappen tiisscben

Ctenopboren en Plathelmintben? Die verwaniscbappen treffen vooral

bem, die zich met de ontwikkelingsgeschiedenis van beide Iclassen

heeft bezig gebonden. Zoo heeft reeds Selenka in 1881 die overeen-

komst in twaalf pnnten samengevat (znr Eutwickelungsgeschichte

der Seeplanariën, S. 28—30). Lang beeft in zijn Polvcladen-mono-

grafie (1884) met nadruk die verwantschap bepleit, al erkent hij in

een afzonderlijke paragraaf bet bestaan van bepaalde bezwaren. Ook
in zijn jongst verschenen verhandeling blijft hij hetzelfde gevoelen

toegedaan.

De vondst van twee zeer eigenaardige diei'soorten heeft bet vraag-

stuk der verwantschap tusschen Ctenopboren en platwormen nog

nader toegespitst: ik bedoel Ctenoplana en Coeloplana. In versebillende

mate vereenigen zij eigenschappen van beide klassen in zich, die reeds

door bnnne ontdekkers : Korotneff en Kowalevsky, helder in het

licht gesteld zijn. Toch knmien noch Bourxe, die onlangs de Cteno-

pborcMi voor Lankester's Handboek der Zoölogie bewerkt heeft, noch

KoKsciiELT en IIeider in bun groot handboek, waarvan reeds zooeven

si^rake was, noch Wit.eev, die onlangs Cteno-jjlana in levenden

toestand bestudeerde, zich in gcmoede vereenigen met eeJie afleiding

van platwormen uit ribkwallen, waarbij deze beide geslachten in die

richting als tusschenvormen zouden te beschouwen zijn.

') Een zeer onlangs in don Zoologisehen Anzeiger (Bil. !27, bl. 223) opgenomen

opslel over een nieuwe, uiterst vereenvoudigde Gtenophoor, geeft geenerlei aan-

leiding om, zooals de schrijver Dawydohf wil, den band tussclien Goelenteraten

en Clenophoren daardoor versterkt te achten.
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Zoo wijst o. a. Willet op het minder waarschijnlijke, dat littorale

vormen nit pelagische zouden ontstaan zijn, terwijl anders steeds het

omgekeerde ^vordt waargenomen. Hij noemt dit eene omkeering van

de natuurlijke volgorde. De toekomst zal naar mijne meening doen

zien, dat bovenbedoelde bezwaren, door zoo bevoegile deskundigen

gemaakt, grootendeels verdwijnen, zoodra men er zich niet langer

bij neerlegt de \erwantschappen „tegen den draad", d. w. z. in de

onnatuurlijke volgorde te willen opvatten, maar zoodra men de beide

geslachten als zich wijzigende platwormen beschouwt, die reeds een

eindweegs op weg zijn om de Ctenophoren-habitus aan te nemen.

üit het bovenstaande mag in elk geval afgeleid worden, dat, terwijl

de Coelenteraten-verwantschap der Ctenophoren verbleekte, de ver-

gelijkbiiarheid met de platwormen sterker op den voorgrond is getreden.

De gege^'ens, om te beoordeelen, in hoever nu eene afleiding van

de Anneliden uit de platwormen mogelijk zou zijn, vindt men in

alle uitvoerigheid \ooral in vroegere en latere publicaties van Lang,

met name in zijn bekende Gunda-\erhandeling (1881), van welke

hij in zijn jongste, in den aanvang aangehaald ojistel, een verbeterde

en ten deele gewijzigde bewerking geeft. Ik kan er mij dus toe be-

palen, naar deze nieuwste verhandeling te verwijzen en moet nu

mijnerzijds trachten aan te toonen, dat eene afleiding iii de omye-

keerde richting geen bezwaar heeft, waardoor men dan de platwormen

en ribk\vallen niet langer als stamvormen, maar als gewijzigde, in

velerlei opzicht eenzijdig veranderde nakomelingen van een meer

primitief, Annelidenachtig type zou moeten beschouwen.

Lang heeft reeds in zijn Poiycladen-monografie tegen zoodanige

opvatting (p. 674) onverholen partij getrokken. Toch hebben in de

twintig jaren, die .sedert verloopen zijn, verschillende beschouwingen

zich gewijzigd en schijnt Caldwell's uitspraak (Proc. R. Soc. 1882

no. 222) weder meer waarschijnlijkheid te krijgen, \oIgens welke:

,,tliere is a presumiition. . . tliat in fact Plalx elminthes are degenerate

Enterocoeles."

Inderdaad zou ik de \erdediging dier stelling thans op uiij willen

nemen en in de |)latwormen gedegeneerde vormen willen zien, bij

welke het coeloom bijkans geheel verdwenen is, terwijl het geslachts-

apparaat een maximalen graad van ingewikkeldheid erlangd heeft.

Reeds dadelijk komt het mij minder waarschijnlijk voor, dat aan

den Avortel van den stauiboom der Anneliden dieren zouden staan als

de herniaphroditische Plalhelminthen met hun in afmeting en gedaante

zoo afwisselende ovaria, testes, vitellaria, schaalklicren, ootype, cirrus,

penes, uterus, spermatheca enz. om vau het vilello-inlestinale, het

Laurer'sclic cu andere kanalen niet eens te spreken. Legt niet juist
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die complicatie ons den plicht op, zoodanige diervormen eerder in de

pcripliere vertakkingen dan bij den wortel van welken stanüxjoni

ook te plaatsen ?

Andererzijds kunnen wij vaststellen, dal bij die Poljcliaeten, welke

archaisclie karakters behouden hebben, zooals Polygordius, Piolodrilus

en Saccocirrus. verschillende bijzonderheden onze aandacht trekken die

bij Plalhelininliien verder ontwikkeld zijn. De phvlogenese der plat-

wormen zou dus niet noodzakelijk een zoo lange, via Polychaefa,

()ligochaeta, Hirudinea behoeven Ie zijn, doch do |)latwormtype zou

reeds vi'ocg eene afwijking kunnen geweest zijn van de oorspron-

kelijke, coeloonivoerende stannormen, terwijl in den loop van dat

ontwikkelingsproces successieve ook de tegenwoordige Oligochaeten

en Hirudineeën zijdelings zouden ontsprongen zijn.

Intusscheu schijnt mij het krachtigste argument voor de degeneratie

der platwornien ontleend te kunnen worden aan hunne vroege

ontogenese.

Wanneer wij deze in het licht beschouwen, dat nog niet lang

geleden vooral Anierikaansche onderzoekers voor ons ontstoken heb-

ben, dan past het ons, tijdens die ontogenese de verschijnselen der

cell-lhieage, der afstamming van bepaalde weefselgi'oepen uit bepaalde

moedercellen in het oog te vatten. Wilson, Conklin, Mead e. a. heb-

ben ons hier den weg gewezen.

Van overwegend gewicht is het feit, dat Anneliden (Polychaeten,

Oligochaeten, Hirudineeën) en MoUusken in die vroegste outwikkeliugs-

phasen een treffende eenvormigheid vertoonen en dat bijv. allerwege

het moedercellenpaar van de zoogenaamde mesoblaststrooken, binnen

welke het coeloom en de metamerie het eerst optreden, op gelijk-

soortige wijze zijn oorsprong neemt uit één cel, de oudste, onparige

mesoderm-nioedercel, die behoort tol het 64-cellige klievings-stadium.

Zij ligt in het 2e celkwartet van de vegetatieve pool afgerekend, en

ontstaat steeds door een scheef liidvs gericht deeliugsvlak. De volgende

klieving deelt deze cel steeds in een rechter en liidier mesodei-mcel

uit welke twee de parige mesodermstrooken ontstaan.

Dit alles keert l»ij bovengenoemden dierphyla regelmatig weder.

Omtrent de platwornien lieeft Lang ons reeds voor twintig jaar uit-

voerige gegevens verschaft, die echter niet een geheel aaneengesloten

reeks omvatten, zooals dit voor vaststelling der ,,cell-lineage" noodig is.

Zoodanige heeft ons voor eenige jaren (1898) E. B. Wilson voor

I^eptoplana verschaft (Annals of the New-York Academy of Sciences,

vol. XI p. ]3). Daaruit mag het volgende worden afgeleid:

'Ie. dal een reeds door Lang voor Discocoelis afgebeeld celpaar

ook bij Leptoplana aanwezig is, hetwelk door Mead — wel met
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recht — vergeleken is geworden met de moedercellen der mesoblast-

strooken van Anneliden en Mollusken, hoeivel uit dit celpaar zich hij

de beide phitiüorni-yeshtchten ijeen mesoblaststrooken ontwikkelen.

2e. dat, bovendien, bij Leptoplana vier cellen van het tweede

celkwartet (van boven afgeteld) tot de moedercellen worden van

,,larvaal mesenchym", en wel door naar binnen te verlniizen en

onder verdere verdeeling gaandeweg het geheele mesoblast van

Leptoplana te leveren. Deze ooryprong van het platwormen-mesoblast

was ook reeds aan Lang bekend.

3e. dat ook bij Mollusken (Unio, Crepidula), en waarschijnlijk

eveneens bij zekere Anneliden (Aricia), naast de twee symmetrische

mesoblaststrooken nog een andere bron van mesoblastweefsel, direct

vergelijkbaar met den sub 2. genoemde oorsprong van larvaal mesen-

chym, voorkomt en dat ook deze mesenchymmoedercellen, evenals bij

de platwormen, uit cellen die tot het ektoblastkwartet behooren, ontstaan.

4e. dat het dus als uitgemaakt kan beschouwd worden, dat bij

Anneliden en Mollusken het mesoblast van tweeërlei herkomst is. ')

CoNKLiN heeft (Bd. XIH, Journal of Morphology, bl. 151) er nadruk

op gelegd, dat dus door ieder der vier quadranten mesoblast geleverd

wordt, en wel het mesenchym door de mikromeren van het tweede

kwartet van A, B en C, de mesodermstrooken door D.

Steeds staat dit laatste verschijnsel in verband met verlenging van

het lichaam en met teloblastischen groei, zelfs bij dieren zooals Lamel-

libranchia en Gastropoda, die anders niet als in de lengte ontwik-

kelde vormen mogen worden opgevat. Niet ten onrechtte leidde

CoNKLiN hieruit af, dat het radiaire mesoblast nog een primitiever

karakter draagt dan het bilaterale.

Wie nu de boven beschreven ovei'eenstemming in de ontwikkeling

van de Polycladen met die van de Anneliden en Mollusken nader

overweegt, zal moeten ci-kennen, dat alleen die oplossing bevredigen

kan, die in de beide cellen, sub 1 bedoeld, het laatste overblijfsel

ziet van de niet meer lot volle ontwikkeling gerakende mesoblast-

strooken, met welker verwording zoowel het verdwijnen van coeloom

als van duidelijke metamerie hand in hand gaat.

Hen als potentieele moedercellen van zoodanige mesoblaststrooken

te willen beschouwen, zou tegen alle bekende wetten der erfelijkheid

1) Met een enkel woord zij er hier aan lieriuneni dat bij zoogdieren door mij

eveneens een dubbele oorsprong van het mesoblast bepleit werd, opgrond van het

gevondene bij Tarsius (Verband. Kon. Ak. v. Wet Amsterdam, dl. VUl. n". G, 11)02,

blz G9) en dat ook ik daaruit heb afgeleid, dat het mesoderm niet aan de beide

primaire kiembladen gelijkwaardig is, maar dat Kleinenhkug het terecht als een

complex van oorspronkelijk or.afhankelijk ontslaande organen gekenschetst heeft,
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komst — ook ten aanzien van het niesenclijra — tusschen dit 64-

cellig stadium en dat van Anneliden en Mollusken bestaat, en waar

lief geheel onmogelijk zoii zijn — zoo meii vasthoudt aan de ont-

wikkelingslijn : Coelenteialen, ('tenophoren, Piathelmintlien — om de

mcsoblaststi'ooken, die dan tocli in de bedoelde cellen opgehoopt

moesten liggen, uit bedoelde voorafgegane stamvormen at' te leiden.

Omgekeerd is hei gemakkelijk verstaanbaar, (la( een en ander gaan-

deweg dezen vorm heeft aangenomen in de lange rij van de ons

onbekende stamvormen van Anneliden, Mollusken en Poljeladen, en

dat bij deze laatste en meer nog bij de Ctenophoren, die toch een

zoo zeer met de Polycladen vergelijkbare ontogejiese bezitten, de rol

der mesoblasl-moedcrcellen weder op den achtergrond is geraakl.

Zoo behooren wij dus, \'ooi'al ook op grond van hetgeen ons de

ontwikkelingsgeschiedenis geleerd heeft, de Piathelmintlien als ver

teruggegane afstammelingen \an Coelomata te beschouwen, en komt

ook de strobilatie der dooi' parasitisme nog verder gedegenereerde

Cestoden weder binnen het bereik eener verklaring, die zich aan don

metaineren bouw der ringwormen aansluit.

Hoe de geleidelijke reductie, die van Polychaeten over Oligochaeten

en Hirudineeën naar Piathelmintlien voert, nog in alle orgaanstelsels

haar sporen heeft achtergelaten, zal ik hier niet uitvoeriger ontwik-

kelen: ik mag die punten als bekend veronderstellen en zal eerlang

daarover iiitvoeriger berichten.

Dat wij niet met Lang de metamerie der Anneliden uit de pseudo-

melamerie der Turbellariën willen afleiden, behoeft na het voorafgaande

geen betoog. Veel liever sluit ik mij bij de reeds in J881 door

Sedgwick uitgesproken hypothese aan, volgens welke een in de

lengte gerekt, actinien-achtig wezen, dat wormvormige vrije bewege-

lijkheid bezat, het uitgangspunt vormde, waarop cjclomerie in bila-

terale symmetrie en lineaire metamerie werd omgezet, zooals thans

reeds sommige Actinien tot bilaterale symmetrie neigen.

Ed. van FJeneden heeft later (1894), hoewel alleen in eene monde-

linge voordracht, die nooit gepubliceerd is geworden, aangeduid,

hoe Sedgwick's beschouwing ook voor de Chordaten pasklaar zou kun-

nen gemaakt worden. Reeds in 1902 werd door mij in de ver-

handelingen dezer Akademie het beginsel, volgens hetwelk Sedgwick's

theorie coeloomvorming en metamerie verklaart, ook voor de zoog-

dierontwikkeling toepasselijk geacht. En de gcmakkelijkheid, waarmede

het gebied, waarvoor die verklaring gelden zou, zich uitbreidt over

Vertebrata en Invertebrata pleit ongetwijfeld ten haren gunste.

Door Lang en Hatschek wordt als tegenwerping aangevoerd, dat
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een \'ei-lengd actinien-aclitig wezen ook onparige tentakels en een

onparige gastrale afdeeling in de niediaanlinie zou hebben bezeten.

Zij zien over liet hoofd dat zoodanige onparige mediane coeloomzak

reeds niet ontbreekt bij Balanoglossus en dat Langerhans (,,Zeitsclir.

für wiss. Zool.", Bd. 34, 1880) en Goodrich (Q. J. Micr Sc. vol. 44,

1901) ook een voorste onparige eoelooniruiinte bij Saccociri-iis hebben

aangetoond, terwijl \erscliillende onparige mediane zintuigplekken bij

Coelouiata zouden kunnen opgesomd worden. De bekende tegenstel-

ling van kopsegment en pygidium tegenover den romp bij de bilate-

raal metamere Coelomata pleit juist in de richting, waar Lang en

Hatschek een leemte meenden waar te nemen.

Nieuwvorming van segmenten, bij de cyklomere Coelenteraten

nog vrij gelijkelijk verdeeld, doch ook daar reeds \ ariabel, heeft bij

de Coelomata uitsluitend nog maar aan het achtereinde plaats en bij

velen alleen nog tijdens het embryonale leven.

Indien wij in navolging van E. v. Beneden aannemen (zie Verh.

Kon. Ak. V. Wet., Amsterdam, dl. VIIl, p. 69), dat het stomodaeum

van een actinien-achtige stamvorm de voorlooper der chorda dorsalis

geweest is, naast en boven welke de zenuw^-ing zich tot een ruggemerg

vereenigt, terwijl daar beneden nog samenhang tusschen de stomodeale

spleet (de chordaholte) en de gastrale uitbochtingen (coeloomzakken)

te constateeren is, dan volgt daaruit, dat de stamvormen der Cliordaten

in het water vermoedelijk anders georiënteerd waren, dan die van

de Articulaten, en wel met een verschil van 180°. De mond der

Chordata zou dan later als nieuwe vorming zijn opgetreden, zooals

ook reeds herhaaldelijk beweerd is geworden. Het is een onbetwistbare

vereenvoudiging van onze phylogenetische bespiegelingen, wanneer

^vij reeds bij zoo vroege stamvormen dit oriënteeringsverschil mogen

zoeken en daardoor Geoffroy St. Hilaihe's dwaling vermijden, die

het omkeeringsproces op veel lateren outwikkelingstrap verlegde.

Wordt aldus de phylogenese zeer belangrijk verkort, zoo mag ik

er aan herinneren, dat zelfs ten aanzien van de vruchthulsels der

zoogdieren door mij in bovengenoemde publicatie de mogelijkheid van

een gelijksoortige afkorting hunner phylogenese werd aangetoond, door

deze hulsels niet, als tot nu toe, zich uit die van reptiliën en vogels

ontstaan te denken, maar ze in directen samenhang te beschouwen

met larvenhulsels van. ongewervelde stamvormen.

In bovenstaande bijeengroepecring van bilateraal symmetrische, coelo-

matische (resp. hun coeloom weder verloren hebbende) dieren zijn

belangrijke phyla (Nemertea, Neniatoidea, Prosopygii, Chaetognatha,

enz.) btiiten bespreking gebleven.
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Er oiitl)i-oekt nog te veel aan onze kennis van hunne anatomie

en ontwikkcliiigsgesc'liiedenis om met goed gevolg over hunne juiste

l)laalsing te kunnen oordeelen.

Wel nuig ik hier nog ten aanzien der Nematoden aan toevoegen,

dat hot mij eene dwaling toeschijnt, de parasitische Nematoden als

afstanmieliiigen te beschouwen van degene, die thans vrijlevend in

zee- of zoetwater of op het land worden aangetroflTen. Al deze laatste

zijn veel te eenvormig, dan dal uien liier aan archaïsche stamvornien

zou mogen denken. Beter verstaaidiaar wordt dit phylum, wanneer

men de parasitische als de oudere, i)rimitievere vormen beschouwt

en daarentegen de vrijlevende daarvan afleidt. Laatstgenoemde waren

(laii i>p (e vatten als parasiten die zich secundair aan eene vrije

existentie geadapteerd hebben. Vanwaar dan de parasitisclie Nematoden

op hun boui't afkomstig zijn, Idijft vnorloopig een nog onopgeloste vraag.

Van hetgeen hierboven kort werd samengevat, hoop ik eene meer

uitvoerige uitwerking te geven in de zicli reeds ter perse bevindende

aflevering van het ,,Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft" (p. 15'i,)

in welk tijdschrift ook Lang's verliandeling, die mij tot het schrijven

van dit opstel aanleiding gaf, verschenen is. Het zij mij vergund,

daai-heen \()oi' meer liijzonderheden te verwijzen.

Wiskunde. — De Heer Schoute spreekt o\er: „Regelmatige pro-

jecties van regelmatige pohjtopen."

We beschouwen daartoe de drie regelmatige polytopen A,„ B„, C,,

der ruimte R,, met ?^ afmetingen, die achtereenvolgens met het vier-

vlak, den kubus, het achtvlak onzer ruimte overeenkomen, en be-

handelen, het polytoop B,, met zijn uiterst eenvoudige eigenschappen

terzijde latende, eenige l)ijzondere gevallen van de volgende twee

algemeene op A,, en 6'„ betrekking hebbende stellingen, waar\'an

het bewijs elders gegeven zal worden.

Stelling I.

,,Laat JH, naarmate het aantal afmetingen n van Rn even of on-

even is, i n of 4 (?*+!) voorstellen."

,
.Construeer in m vlakken «j, «,, . . . a„, congruente regelmatige

veelhoeken met ?i-\-l [of 2n] zijden; zij q de omstraal dier veel-

hoeken."

,,Neem in elk dier vlakken een hoekpunt van den veelhoek tot

nulpunt O en een bei)aaldcn zin aan, waarin men van dit nulpunt

langs den omtrek den afstand tot ecnig ander hoekpunt telt."
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„Plaats bij de overige hoekpunten de cijfers 1, 2, . . . ên wel in

dier voege, dat in ff/, het cijfer p komt te staan bij het hoekpunt,

dat in den in t»t aangenomeji zin \an het hoekpunt O een aantal

pk [of p (2 k—1)] zijden verwijderd is. Of anders gezegd : plaats

\'aii O af in dk in den aangege\en zin rondgaande de cijfers

1,2, . . . zoo, dat men bij het voortgaan tot een volgend nummer
telkens k— 1 [of 2 {k— 1)] hoekpunten overslaat. Hierbij herleidt

zich dan de veelhoek in t^-, wat de nummering aangaat, tot

zijden, waarvan ieder
w+1

een regelmatigen \'eelhoek met
5

zn
of —

? J
hoekpunt j nummers draagt, zoodra k en n-)-l [of '2k—1 en 2n\

den grootsten gemeenen deeler q hebben. En voor oneven n herleidt

zich de veelhoek in «„, in dit opzicht tot een lijnsegment ter lengte

2(>, dat aan het eene uiteinde de even cijfers O, 2, 4, . . . en aan

het andere de oneven cijfers 1, 3, 5, . . . draagt.'

,,Vervang \oor oneven n het juist genoemde lijnsegment 2(j door

een lijnsegment vl/2, dragende aan zijn uiteinden dezelfde cijfer-

groepen."

„Plaats voor even n de ui vlakken en voor oneven n de ni—

1

vlakken en het lijnsegment p|/2 zoo in de ruimte R,„ dat zij in

een gemeenschappelijk punt loodrecht op elkaar staan."

,,Dan zijn de n -\- 1 [of 2r<] punten Pi dier ruimte, waarvan de

projecties op deze ni elementen met de met i genummerde hoek-

punten samenvallen, de hoekpunten van een regelmatig polytoop A,,

met ribbenlengte QVn-\-l [of 6', met ribbenlengte qVn]."

Deze dubbelstelling, waarbij men met betrekking tot de door-

loopende bifurcatie „dit [of dat]" óf steeds het voor de haken

geplaatste dit, óf steeds het binnen de haken geplaatste dat lezen

moet, heriiniert aan de ontbinding der algemeene beweging in Rn
in ia componenten, voor even n in ?h rotaties, voor oneven ?i in ?n—

1

rotaties en een translatie. Deze opmerking is van gewicht met be-

trekJcing tot de ontbinding der bij A» en C„ behoorende groepen van

anallagmatische bewegingen

.

Stelling II.

„Laten R^,—\ en R^, twee in een punt loodrecht op elkaar staande

ruimten zijn en R-2p-\ de door hen bepaalde ruimte voorstellen."

(O
„Neem in /?^_i een regelmatig polytoop Ap—\ , in i?/, een regel-

matig polytoop Cp aan, die beide zooals de index (1) aanwijst tot

ribbenlengte de eenheid hebben,"
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„Nummer de p hoekpunten van Ap^\ met de cijferparen (O, p),

{\,p-\-l), {2, p -\- '2), . . . [p— 1, '2p—1) en ken aan elk der 2p
hoekpunten van C,, een der cijfers O, 1, 2, . . . 2p—1 toe onder de

xoorwaardc, (hit de p diagonalen aan de uiteinden weer de cijfer-

paren (Ü,y», (i,;:. + l), 2 (/> + 2), . . . {p—l,2p—-\) dragen."

„Dan zijn de 2p punten l'i van Ii-2f, i, wier projecties op R^-\ en

Rj, met de gelijke nummers dragende hoekpunten van A^j^i en 6^

sanieiivalleii, de hoekpunten \an oen regelmatig polytoop /lo,,— i uiet

ril)l)enlcngte 1^2, dat zich op R^,-] volgens twee saanigevallen

(1) ()

Ap—\ en oj) A^;, volgens een C], projecteert."

Door deze eenvoudige stelling is men in staat het bewijs van

stelling I voor het poljtoo[) C„ uit dat voor het poljtoop A,, af te

leiden. Door herhaalde toepassing ervan vindt men

:

q o

„Een A^,i der ruimte /?„?_, kan zich op een bepaald stelsel

onderling rechthoekige ruimten R,^,i-\ , R.^q-i , R^, R^, /^ respec-

tievelijk volgens een C y_i , twee samengevallen C^g-o ,

(1/2) (1)

2'/ "^ samengevallen C4 ,
2?^- samengevallen vierkanten Co en

(i)

2''—' samengevallen lijnsegmenten C\ projecteeren".

Dierkunde. — De Heer Wkber doet mededeeling over enkele

resultaten der Siboga-Expeditie.

Met verwijzing naar de 15 tot heden verschenen monographieën

van het werk, waarin de zoölogische, botanische, geologische en

ocoanographische resultaten der expeditie worden bekend gemaakt,

noemt spreker als meest in het oog loopend resultaat, dat reeds

verkregen werd, de onverwacht lielangrijke vermeerdering van voor

de wetenschap nieuwe soorten.

Dit blijkt uit de volgende voorbeelden :

De expeditie verzamelde 109 species van holosome Ascidiën, daar-

van zijn 61 nieuw.

Van 184 Holothuriën zijn 78 nieuw.

Van 151 Diepzee-Ophiui'en zijn 112 nieuw.

Van 75 Diepzee-koralen zijn 38 nieuw.

Van 50 Sipunculiden zijn 29 nieuw.

Van 119 Echiniden zijn 31 nieuw. Hiei'bij dient in aanmerking
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te moeten worden genomen, dat liet gelieele aantal recente Ecliiniden

niet veel boven 3UÜ soorten bedraagt en na de expedities van de

„Challenger" en van de ,,Blake" weinig is toegenomen. De verhou-

ding van 31 nienwe soorten is altijd nog opmerkelijk gunstig als

men in aanmerking neemt, dat de Yaldi\- ia-Expeditie slechts 7 nieuwe

soorten buit maakte,

Van Chrysogorgidae, waar\ an in 't geheel slechts 41 soorten bekend

waren, werden 21 soorten verzameld waaronder 15 nieuwe.

Van de belangrijke afdeeling der Solenogastres waren geen ver-

tegenwoordigers uit den Archipel, en uit het geheele Tropengebied

sedert 1898 slechts 2 soorten bekend ; de Siboga vond 12 soorten.

Ook van planktonische organismen zijn reeds twee afdeelingen

bewerkt. Uit den aard der zaak hebben deze eene meer universeele

verspreiding ; desniettemin leverde de eene : de Scyphomedusen onder

21 soorten 4 nieuwe en meerdere nieuwe variëteiten op ; en van

10 verzamelde Ctenophoren, waren 5 nieuw.

De opmerkelijke uitkomst, dat, bij het betrekkelijk geringe aantal

van groepen van dieren, die tot heden eerst definitief konden be-

schre\'en worden, de vangst voor de helft of voor een derde nienwe

soorten bevat, schijnt vrijwel regel te zijn ook voor de overige groepen,

die nog in bewerking zijn. Hierbij is niet gelet, hoe talrijk onder de

vroeger reeds beschre\'en soorten degenen zijn, die nog niet uit den

Archipel bekend waren.

Op zich zelve beschouwd zou deze toename in quantiteit niet zoo

bijzonder belangrijk zijn. Ontegenzeggelijk heeft echter de vermeer-

dering onzer kennis omtrent de verscheidenheid van vormen, die bij

eene bepaalde natuurlijke afdeeling van dieren behooren, groote be-

teekenis. Daarbij komt, dat wij door het Siboga-materiaal voor het

eerst een onnattend inzicht krijgen in de marine fauna van den

Archipel, die aan waarde wint, omdat bij het verzamelen nauwkeuiig

gelet werd op de vertikale verspreiding, op den aard van den bodem
en op oceanographische factoren, die exeneens deel uitmaken van

de levensvoorwaarden der organismen.

Deze faunistische kennis is ook van iieteekenis voor vragen, die

buiten het bereik der zoölogie vallen, maar van haar licht mogen
verwachten.

Ter illustratie zij slechts op enkele punten gewezen.

Niet alleen onder de land- en zoetwaterdieren, ook onder de litorale

zeedieren zijn vormen, die èn volwassen èn gedurende hun larve-

leven in hun verspreiding beperkt worden door uitgestrekte water-

vlakken. Deze vormen voor iien onoverkomelijke barrières. Hun
verspreiding, heden evenzeer als in een ver verleden, is slechts moge^
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lijk langs de kusten. Komen zij diis tegenwoordig op ver verwijderde,

door wijde deelen der zee geseheiden kusten voor, zoo is dit niet

anders te verklaren als door vroegeren sanienliang A'an de tlians ge-

scheiden kustgebieden. Studie van de lilorule fauna vaii den Areliipel

leert, dat deze een onderdeel is van een indo-paciliseli t'annengebied,

dat zich van Oosl-Afrika tot aan de Fidji-Eilanden uitstrekt en in

verband met andere feiten getuigenis aflegt van het vj-oegerc bestaan

\'an een indii-pacilisrheii conliiient. Vei'moedelijk Zdiik dit coutiiienl

eerst in tertiairen tijd weg, waarmede de pacilisclie en indische

Oceaan allengs zijn liedendaagsclie conloiiren kreeg.

Litoi'ale \'ormen, zooals It. v. zekere soorten \an krabben: scssieie

dieren: zooals koralen en Tunicaten, wier larven niet bestand zijn

tegen transjjort over uitgestrekte watervlakken, leveren dus bewijs-

stukken, die nieeiielpen de vroegere configuratie der aardschors te

leeren kennen.

Er is iiierbij geen sprake van het sino-australische contineul van

Neumayer. Integendeel, evenals enkele anderen heb ook ik getracht,

gedeeltelijk aan de hand van uitkomsten der Siboga-expeditie, tegen

dit gesupponeerde jurassische continent op te komen. Ijitusschen heeft

de bewerking van het Siboga-materiaal nieuwe bewijzen in oie richting

geleverd.

Uit het onderzoek der diepzeekoralen door At.cock is gebleken,

dat deze 2 in hun voorkomen gescheiden groepen vormen. De eene

reikt slechts tot ongeveer 150 M. diepte, is dus gebonden aan warmer

water ; de andere omvat vormen uit het koude water der groote

diepten, die uitgesproken verwantschap vertoonen met recente koralen

uit den noord-atlantischen Oceaan en met koralen uit het tertiaire

mediterrane bekken. In tegenstelling niPt echt abyssale vormen met

ruime verspreiding, zijn die der eerstgenoemde groep als meer lokale,

tropische vormen te beschouwen, die als het ware pas liezig zijn

doortedringeu in grootere diepten.

Vooi'al is nadruk te leggen op die soorlen, die ook reeds bekend

zijn uit het Tertiair van Zuid-Europa, te meer omdat ook in andere

afdeelingen het recente voorkomen in den archipel van \()i'men, die

fossiel uit Zuid-Eui'opa bekend zijn, waarsciiijnlijk wordt.

Deze resultaten vallen geiieel in d(! lijn van beschouwingen, waartoe

de geologie, onder leiding van Süss gekomen is, beschouwingen

waartoe ook de studie der centraal-atlantische en indische vischfauna

leidt. Bedoelil is de opvatting, dat een groote Middenlandsche Zee

bestond, die van af den golf \iin Me.xico door de hedendaagsche

Middenlandsche Zee, dwars door Indië, daar waar thans de Ilimalaja

zich verheft, tot ver in den Archipel zich uitstrekte. De genoemd^
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koralen, vooi-ts visschen en andere vormen zooals Scaphopoden zijn

dan relicten nit dien uitgestrekten oceaan, die in zijn oostelijk

gedeelte vermoedelijk tot in het Tertiair bleef bestaan terwijl tijdens

het Krijttijdperk de afsluiting naar het westen gedeeltelijk begon.

Daarmede werd de gelegenheid geopend tot het ontstaan van een

indo-pacifisch fanna-gebied. Dat aan de characteriseering daarvan ook

diepzee-vormen kunnen deelnemen, blijkt uit de studie der Diepzee-

Ophiuren der Siboga-expeditie. Koehler vond, dat zij samen met die

uit den indischen Oceaan en uit het westelijke deel van den paciti-

schen Oceaan eene Ophiuren-Fauna vormen die zich kenmerkt, door

het ontbreken van atlantische en oost-pacitische typen.

Wellicht is het niet voorbarig thans reeds de meening uit te

spreken, dat dergelijke, voor het indo-pacifische gebied kenmerkende

soorten, historisch gesproken, van jongeren oorsprong zijn.

Voor de historische geologie is het van beteekenis, te weten welke

de maximale en minimale diepten zijn, waai-in eene diersoort optreedt.

Men heeft dan ook reeds getracht tabellarische overzichten omtrent

zulke gegevens samen te stellen. Het Siboga-materiaal werpt nieuw

licht op de zoog. bathymetrische enei'gie van vele soorten, juist

omdat met opzet verzameld werd in intermediaire diepte.

Van een aantal vormen, die te boek stonden als bewonej's van

groote diepte, blijkt thans, dat zij ook in veel minder diepe water-

lagen kunnen leven. Het vermogen van enkelen, om in verschillend

groote diepte te leven, niettegenstaande de verscheidenheid der daaraan

beantwoordende levensvoorwaarden is opmerkelijk. De kroon spant

de nieuwe diepzee-koraal : Deltocj'athus lens, die tusschen 390 ]M. en

4914 M. aangetroffen werd.

Eene bathymetrisch wijde verspreiding hebben voorts een aantal

diepzeekoralen zooals : Deltocyathus magnificus (15—522 M.), Bathy-

actis Sibogae (522—1914); Bath. stepliana (69—1301).

Het gelijke verschijnsel vertoonen verschillende diepzee-Ophiuren

en Sluiter heeft uit het Siboga-materiaal aangetoond, dat de diepzee-

vormen der aspidociiirote Holothurieën, waarvan algemeen ongeveer

2000 M. als bovenste grens werd aangenomen, reeds in veel gerin-

gere diepte worden aangetroffen. De bovenste grens moet tot 1000,

zelfs tot 500 M. diepte worden teruggebracht. De grens der die[)zee-

Hoiothurieën ligt dus. veel hooger, dan men vroeger meende en dat

zullen ook andere afdeelingen leercn.

Onder de opmerkelijke vondsten in deze richting belioort odk. dat

Sluiter onder Siboga-Echiuridae eene soort van Hauiingia uit 4391
M. diepte aantrof, die specifiek nauwelijks verschilt van Hamingia
arctica, bekend uit het ondiepe water der arktische zeeën.
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int het hoveiistaande blijkt, dat de zoiJlogisclie resultaten der Siboga-

expeditie licht werpen ook op gebieden, die buiten de zoölogie

liggen. Voortgezet onderzoek van het rijke materiaal zal voorzeker

nog rijkeren oogst af'wcipon, waarop bij een volgende gelegenheid

gewezen zal worden even als op de oceanographische resultaten.

Anthropologie. — De Heer Boi.k doet eene niededeeling over : „De
verspreiding van Ju-t blondine en hrimette type in iSfederland"

Deze inededeeling is de eerste betreffende een systematisch onder-

zoek der jihysische anthropologie van de bewoners van Nederland,

en lieeft ten doel eene korte uiteenzetting van de verhouding waarin,

in de verschillende streken van ons land, donkere en lichte oogen

gemengd \oorkomen.

Het statistisch materiaal waaraan ile na te melden resultaten ont-

leend zijn, werd \erkregen door een onderzoek bij scholieren, die

voor het gezegde doel te prefereeren zijn boven soldaten. Aan de

hoofden \aw bijna alle openbare en bijzondere scholen in ons land,

(pensionaten en i)ri\ate scholen uitgezonderd) werd daartoe met een

begeleidende toelichting een kaart ter beantwoording toegezonden

van de volgende samenstelling

:

Provincie
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De inrk-Iiting: dezer kaart was üeliascerd op een voorafgegaan per-

S0(nilijk onderzoek van ongeveer 5000 scholieren.

Het aaiilal verzonden kaarten bedroeg 41<S'.I, waarvan ongeveer

.)400 \\er(k'n I(mmiu' ontvangen. IliiT past een \vooi-d \ an Indik' en

dank aan hel onderwijzend jiersoni-el — zoo mannelijk als vrouwe-

lijk — der lagere scholen in Nederland, dat niet zoo groole berekl-

willigheid aan hel tol hen gerichte verzoek heeft willen voldoen.

Dank zij hninie zoo algemeene medewerking is hel mij mogelijk

geworilen ook \(ior Nederland een anlhropologische kaart te oiil-

werpen, ilie \oor de groote meerderheid der Enropeesche naties reeds

beslaat. Door hnn samenwerking is een belangrijke bijdrage geleverd

tot de phvsische Anthro|)ologie der Nederlandsche Itevolkiiig.

Hel totale aantal iler onderzochte schoolkinderen l)edraagt 477200,

niet medegeteld de Israëlitische kinderen, ibe in deze mededeeling

bnilen beschouwing blijven.

.Men kan l)ij het in kaarl brengen der stalislische gege\ens twee

wegen \'olgen. Men kan daari)ij de staalkumlige of eenigerlei admi-

nistratieve indeeling van hel land als grondslag nemen, daarbij dan

de gebieden zoo klein mogelijk nemend, b.w de kantons der rech-

terlijke in<leeling. Deze methode is lol nii toe itijkans zoniler uitzon-

dering gex'olgd, en hoewel ik niet ontkennen mau' dal l>ij groole

landen, en bij een niet zoo sterk gemengde be\(ilking als in Neder-

land, deze methode zeer bexredigende resultaten geeft, \erliesl toch

een op deze wijze samengestelde kaart veel van haar natuurlijk

karakter. Hij een zoo uemenude bevolking als in ons land heefi men

niel twee beginselen rekeinng te houden, in ile eerste plaals met (\v

elementen waarnil de bexolkini;' in haar geheel blijkt gemengd Ie

zijn, en in ile Iweede plaat.-- mei de oorzaken wanrdooi' hier een

verdringing \an het eene element door hel aiideri' |ilaals gegrepen

lieel'l. daar een geleidelijke ineen\ loeiinii' lol stand kwam, elders weer

een sclier[(e afscheiding zelfs in een beperkt gebied lussclien l)eide

bleef beslaan. De keiuiis van zulke details en jinst door hel aan-

toonen \an deze viM-kriJLit de ph\>isclie aulhropoloiiie \an een xolk

een naliinrlijkeii achtergrond - gaal urooiendeds \crloren, w anneer

men bij de carlographie \aii conxcntioneele grenzen gei)iMnk maakt.

De tweede methode is wel omsk-vchtiger, maar hweri \eel leer-

zamer resnliaten. men kan n. !. bij hel sanienslelleii \aii de kaarl

slatistiscli-anllifopoloLiische ufenzeii traclileii te \ inden. ^\ ;il ik daar-

meile bcMJorl blijkr uil de toelicht illü' vau tle W ijze W;iarop de l>ijge-

voegde kaarl i> iieconstriieerd, .Us grondslag daartoe dienden mij

kaarleii op L;roote schaal, wan elk onzer pro\'incies, Ixwatlemk' ;dle

plaatsen waarheen kaarten ter ln'ant w oordiiiL; waren Lie/.onden. Hij

60
Verslagen dui- AiUculiiii; Nutuurk. Dl. Xll. A". l'JUli.l.
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elke ppnief"'!''' pliiiit^^tr ik nu de op^iave of opp;avpn van liot |iorcentage

liininodiiiucn, /.ooals dit nil (lc> Icmil;' (inhanucii kaai-lcn iiliH^k. !)(>

|)ors(ii)nliiko (ipx'allinjicn over du g'rijzü ol' Idanwc kicnr der noucii

loo])eii z(to \ er iiileeii, dat ik mijn aanvankelijk Nounicnu'n om \aM

de \erbreidiiiii' \an elk der \ ier (ip de \ raaii'kaart genoenide oop;-

klenren een eai't(»gra|iliisclie xoorslellint;' Ie ucxcn, moest laten \aren ;

de individneole op\a(liiigen o\ei' hel befii-i]) doidcer ooii- (^dal is hrnin

en zijn verseliilleiide iinaiiees) en liciit ooji' (dal is hlaiiw en .urijs

en linii vei'scliillende scliakeeriiigeii) wijken daarentegen zoo weinig

ni(een, dat deze verhouding zich betrekkelijk gemakkelijk liet in

kaart brengen. Nadat ik nu bij alle plaatsen eener provincie de

ju'ocentsgewijze \eriioudijig der brnnelten had geplaatst, trachtte ik

de verschillende gebieden af Ie grenzen, waar deze verhondingcn

schommelden tnssclieu 10 a l-')"^,, tusschen 15 a 20 "„ enz. Deze

methode is zeker de meest juiste, daar zij o|) de statistisch antliro-

pologisclie gegevens zelve berust, en heeft menig detail doen te

voorschijn komen, dat bij het gebruik maken van conventioneele

grenzen was verloren gegaan en dat voor de beoordéeling der samen-

stelling onzer bevolking van 't grootste belang is.

Gaat men nu in 't algemeen de feilen na, zooals deze in de bijge-

voegde kaart tot nitdi'ukking komen, dan blijkt dat het brunette

type in de verschillende onderdeden van ons land een zeer wisselend

onderdeel der bevolking uitmaakt. Naar de zuidelijke gi'ens neemt

in 't algemeen dit tvpe toe. Het sterkst zijn de bi'unellen in de

minderheid in de pi'ovincie Friesland, hoewel ocdv hier nog geen

aaneengesloten gebieden konden worden omgrensd, waar zij minder

dan 10"/„ der bevolking uitmaken. Wel was dit in mei^rdere gemeenten

het geval, evenals iu het Noordwestelijk deel \au Nooi'd-Holland,

doch deze vormden geen aaneengesloten geheel. Het talrijkst is het

brunette type vertegenwoordigd in Zeeland, l.iudiurg en een deel van

N.-I>rabanl waar zij ucnnddidd 4(t "
„, in meerdere gemeeiileii meer

dan 50",,, der bevolking uitmaken. De toenendng van het brunette

type in zuidwaartsche richting geschiedt nu \olstrekt niet geleidelijk.

Op zeer onregelmatige, schijid)aar wetlelooze wijze zijn brunetten-

rijkei'e zonen tnssclieu liruiietlen-armere \'ei's[ii'eld.

Soms is het perccntagexcrschil tusschen t\\ee aan elkander gi-en-

zende gebieden aauzieidijk, zoo li.\. in "l Nooi-den van Noord-Holland

waar eene zone met 30"'„ brunetten, fde kustzone) grenst aan eene

met 10 ",j, ot' in Zuid-Holland, waar wotdijk \an Leiilen twee

gebieden, een met i5 "/„ een ander met 155 "
„ brunetten direkt aan

elkander grenzen. Ook in (ieldcrland vindt men dei-gelijke verhou-

dingen b. v. aan de Zuid-Oostgrens, waar een gebied met 15 V„
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brunetten 8lecl)ts door een geringe landsgrens gescheiden is van een

gellied niet 40 ", „. In 't algemeen treft uien deze groote verschillen

alleen in de niiddenstrook van ons land aan. In de provincies Gro-

ningen, Friesland, Drenthe en Overijsel bedraagt het verschil Insschen

twee aangrenzende zonen hoogstens 10 "/„, in Zeeland en Limburg

slechts 5 7„.

In den overgang van het brunettcnarme naar het brunettenrijkc

gebied bestaat een merkwaardig verschil tusschen de Oostelijke en

Westelijke helft van ons land. Vervolgt men onze Oostgrens van

't Noorden naar 't Zniden dan ziet men dat in Groningen, Drentlie,

Overijsel en een deel van Gelderland gebieden met 10, 15 of 20 "'„

brunetten elkander afwisselen. Deze brunettenarme bevolking strekt

zich nit tot waar iiel zoogenaamde ,,Rijk van Nijmegen" de land-

grens vormt. Hier vormen de brunetten vrij plotseling 40 "/„ der

bevolking, en deze verhouding zet zich verder met geringe wijziging

door geheel Limburg voort. In het Oosten bestaat dus een \rij

plotselinge overgang ^an een l)runettenarme in een brnnettcurijke

bevolking. Geheel anders is het nu i)ij de westelijke zeepi'0\incies.

Zondert men de op de kaart vooral in N.- Holland zoo scherp te

voorschijn tredende kuststreek met haar merkwaardig hoog brunetten-

gehalte uit, dan \indt men een geleidelijke toeneming van een zone

met 10 7„ l)ruiietten in 't Noord-Westen van Noord-Holland, lot de

Zeeuwsche eilanden met gemiddeld 40 7,, bruinoogigen.

In zijn opbouw, uit i)runetten en blondinen, vertoont de bevolking

\an ons land, de geringe uitgestrektheid hiervan in aanmerking

genomen, verhoudingen zooals zij bij geen enkel ander volk in Eurojia

voorkomen. En waai' RiPi.fiY in zijn standaardwerk: "The Races of

Europe" voor eenige jaren op grond van de betrekkelijk weinige

gegevens, die hem ten dienste stonden, reeds schreef : "the Aulliropo-

logy of this litlle iiation is of exceeding interest", daar zou hij zeker

met nog meer nadruk deze uitspraak hebben gedaan, indien hem de

verspreiding van het brunette en blondine tvpe in ons land ware

bekend geweest.

Waar zulke markante verschillen bestaan, daar is een ci'iliek en

interpretatie der feiten aantrekkelijk en loonend. Zulk een critiek

moet uitgaan van de oorzaken, die de strucliiur van de bevolking

van een lanil als hel onze bepalen. Ik zal in deze mededeeling slechts

den inxloed van drie hoofdooiv.akeii korlelijks nagaan, n.1. die van

iiistorischen, lellurischcn en |)sychologischen aard.

De geschiedkundige invloetien zijn van verschillend karakter, ik

zal mij beperken lot de meor algcnuH'u historisch anthro|)ologische

iuvloetlen, andere als kolonisatie, immigratie en ile evenzoo aan deze

60*
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groep \cr\vanto sociaal-cconoinisclK' oorzaken — die alle meer in

lateren lijil linn in\ loi'<l (Icdni ^cNdcIcii. Itlijxcn liiiT IniiliMi lH's|irckinü'.

Ilct weslclijlv ncdccllc \aii iMirojia \\oi-dl xoIüvus de Icucnw (tordiü'

\i'ii algemeen ji'an,ul>are o|)\ alliiii; dooi diic rassen liewoond: het

medKeiM'enisehe ras. lid al|iin(' ras cii lid Icniiiiiisclic ra--, lid eerste

oniwooill lid hekken der .Middellaildsehe /,ee. is lid nverlieer^elieilde

ras in llalii' en Spanje en is in jilivsiscli anthropoloii'isclien zin lieken-

merkl door üvrinüc licliaanislentile. hniijie tol zwarte oogen en liaar,

donkere iiiiiil en lani;- lioold. lid (iMiioniselie ras bewoont liet Noor-

delijker Licdeelle \aii l'jiropa. xoniil in jS'oor\veij,'eii. Zweden en

Denemarken di' o\crii'rot)!!' iiieerdeilieid der he\'olking en breidt zicli

vei-der uil o\er de l:iaii\ lakli'ii \ an Diiitseliland, en komt ook hier

en daar in l*jiL;elajid noi: \ rij zuiver \-oor. De benaming tentonische

i-as \crdiinul lain^zanierliand die \aii (Jerniaanselie ras. De phvsische

kenmerken liiei\an /ijii : aanzienlijke liehaamslengte, blauwe oogen,

blanke linid. bl I haar. lang hoofd. Tusschen het mediterrenisehe

en hel lenloni-ehe ras breidt zich hel alpine ras uil. Dit vormt de

nieerdei-heid iler bcNolkinu' in Zwitserland, de zuidelijke staten van

Dnilsc'hland. den >>lsas. Ln.xembvirg. Frankrijk met nitzondering der

Baskische pro\ inrii'ii eu Norniandië. \ormt \oorls een aanzieidijk

onderdeel van de be\(ilkini;- van Ik'lgië, bewo(nit bijkans nitslnitend

Ierland, en is ook in (.>ro()l-I>rillanit'' sterk vertegenwoordigt. De
physisehe keuiiierkeii \an dit ras zijn : een lichaamslengte, het midden

hondend tnsselien die \aii het tentonische en het mediterrenisehe ras,

bruine oogt'ii. donker haar. meer uejiignienteerde huid. en, in onder-

scheiding der beide \ooriiaande i-assen. een roiid hoofd en kort

gezicht. J^auL;- \ni'>\- liet begin onzer jaartelling ^vas het gebied \aii

het alpine i'as in Kuropa \ eel nituebi'eider. daar toen toch hel leulo-

nisclie ras \-ernioedelijk tot Zweden eu A'oorwegen be|ierkl was.

Geheel Duilscidand, Deueuiarken, liel^ü'', Nederland en 1'Jmelaud

was eens door dit rcHidlioofdiLic. bruim.ionige i-as. de x'ei'moeilelijke

bouwers der iiieuialitliisclie ura\eii. Iiewooiid. terwijl ook de sporen

\'an liiiii oorspronkelijk xerblijl' in Zweden en Noorwegen nid oiil-

breken. \ au int deze lauden erliter heeft zieh lid leiiloiiisclie ras

allengs in zuidelijke riclilinL;' uitgebreid. Iiei al|)ine i'as \oor zieh uil-

drijvend, deels dil \ erdelticnd. deels dit ojiderw erpend eu er zich

daarna mede \ ernienii-end. Zoo \oud ('acsar in Zuid- en .\lidden-

GalliC' (M>n bevolkinji: die \rij znix'er tol lid alpine ras iM'iioorde. in

Noord-(Jallië een genuMigde lie\ «ilkiuLi. om in de laai van Caesar eu

Tacitns Ie >|irekeu ( bdlit'r.-- mei (iermanen licmengd. of om (l(\<iaii,u'-

bare anihropoloiiiselie terminologie loc te passen, een mi.\tuin vixw

Im'I alpiiii' eu liet ii.'iitonische ras, en eindelijk trof hij in ons jaud



in (lp Frisii een \ rij zuivere toi hot leiitoiii.-cjif ras l.ielindicnili' ^laiii

aan. ilet ojtzet iioeui ik, om redenen die \k liier niet nader (jnt-

vonwen kan, de Ixitaven en Kanincfalen niet als zoodani*;;. Als grens

tusschen Germanen en Galliërs wordt, zooals bekend is, in 'f algemeen

door Caesar de Rijn besehonud.

De vraag nn in hoeverre de beide genoemde rassen, het teuto-

nische en bet aljjine, thans Nederland bevolken, wordt in Iteginsel

door OJis onderzoek beantwoord. Het tentonische ras ovei-weegt, maar,

door ons gehcele land verspreid, zij liet dan ook in /.eer uisseiemle

verhouding komen alpine elementen \uor. Wat echter a priori niet

^•er\vacht werd, is het hooge percentage aan alpinen dat men in ons

land aantreft. Wel Avas het veelvuldig voorkomen \au l)runetteii in

Zeeland \an algemeene bekendheid, en werd — zeer ten onrechte—
aan Spaanseh bloed toegeschreven, duch hel feit dal in deze Noord-

Bral »ant en Liraburg met Zeeland parallel gaan, en dat zelfs zoo

noordelijk als de kuststrook van Noord-Holland nog meer dan 30 "
„

liruneiten voorkomen, geeft op de samenstelling en elhnologische

beteekehis van ons volk een andere kijk dan men lot nu toe had.

Men kan de opmerking maken dat één enkel pli\ siscli kenmerk nog

niet voldoet om de bewoners van een streek lot een l>e[)aald ras, in

casu de brunelten tot het alpine ras te brengen. Daarom lasch ik

hier de opmerking in, dat brunettem-ijkdom. rondhoofdigheid en

korte gestalte in ons land gepaard eaan. Voor Zeeland is de rond-

hoofdigheid (lii-achycephalie; der iiexolking geconstateerd door Sassk

en DE M.vN, voor Noord-Brabaiil beschik ik over nieuwe onder-

zoekingsgegevens, Avaaruit mij blijkt, dal de bevolkinu «lezer |iro\ iuciën

bijna even ronilhoofdig is als die in Zeelajid m \ «lor wal de licliaam-^-

lengte betreft zij medegedeeld dal uit cijfer.--, ijidertijd door Zwaaü-

DEMAKER medegedeeld, blijkt dat de recruteu nit N.-Hrabant de

geringste lichaamslengte bezitten. A'oor wat de ku-^tsireek van Ni)ord-

HoUand Ijetreft, heeft reeds i.E Frank vax Hekkhey en laier I.ihaiii

de opmerking gemaakt dat de physische eigenschappen der duiu-

streekbewoners van N.-Holland zoo zeer afwijkt van de eigenlijke

Westfriezen; de eersten zijn, zooals l.ri!\(ii zegi ..kleiniT. breetk'i-

van schouders en meji vindt er meer breeile en korie rond o\ak-

gezichten onder. Deze opmerkingen mogen voorloo[)ig volstaan om
de verwantschap van de lprunetieulie\(ilking van ons land. tot het

alpine ras aan Ie toonen.

De uilkomsten \au hel antluo|»ologisch onderzoek zijn niet geheel

in overeenstemming mei de bij Linguïsten i-n Historici gangltare

meeiiingen.

Het begrip ,, Keltische volken"" is een dal vooral iiij ICilinologen en
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lli<lorici lot liocl wal lio^-ripsvoi'waiTiiiL;- IhtIi aaiiloiiliiif;; gegeven.

Ik /.al (laaroj) Ie (k'v.cr plaalse niet ingaan, ddcli alleen er o|)

wijzen (lat waar de Htlmolooü,' nf Liiigiiifit spi'eekl \an een Ivellisi-lic

stam hij in 't algemeen liet/.eU'de bedoelt als wainieer de Antiiropo-

loog spreekt van een al|)ine stam. 1)(> Kelt was dus hi'iiinoogig, rond-

liootilig, niiddelniatig lang. Ik /al iin, oiudal ile/e uildriikking meer

algemeen bekend is. in 'l veixolg niet meer spreken van een alpine

stam, doeli van een Kelliselie. en evenzuo zal ik om dezelfde reden

in plaats van de uitdi-nkking lentonisclie stam te gebruiken, spreken

van een Gennaansclien siani.

De Hisloriei en lauüuisleii slemuKMi nu met elkan<iei' overeen in

de meening dat ons land aanvankelijk geheel door Kelten bewoond

was. Het feit dat al onze groote rivieren, Rijn. Maas, Waal. I.lsel,

voorts de oudst bekende plaatsen, Lugdunuin l'«ala\(iruni, No\ io-

niagum. Keltiselie namen dragen, zijn afdoende bewijzen daarvoor.

In dit opzicht bestaat er dan ook tnsschen Historici en Linguïsten

ter eene en den Anthrojioloog tei' andere zijde een \olmaakte o\er-

eenstennning. Niet alzoo echlia' in een verdere opvatting. Bestudeert

men Bi,ok's Handboek over de Geschiedenis van ons volk, Blink's

Aardrijkskunde \'an Nederland, Ll'bach's standaardwerk : de Bewoners

\an Nederland of Johax Winklkr's Nederduitsch en Friesch Dia-

leclieon dan blijkt het dat deze schrijvers eenstemmig zijn in hun oor-

deel dat die oorspronkelijke bewoners, die Keilen, om de eigen uit-

drukking van Blok te gebruiken, uit ons land ,,s])oorloos" verdwenen

zijn. Eerst door de \an liet Noorden opdiingende Friezen, in een

later lijdperk (Iikh- de in\asie in hel Oosten \-an ons land \an de Saksen

en Franken, twee Germaansclie stammen, zon de bevolking van ons

land van oorspi'onkelijk Kelliseh, lenslolle (lermaansch zijn geworden.

Tegen deze opvatting uu moet ik mij o|) grond dei- anthropologische

feiten mei alle kraelil xci'zelten. .Vlleen (k> overweging reeds dal,

afgezien \an de Israëlielen, gemiddeld ongeveer ',
.,

oir/.er geheele

bevolking brninoogig is, is mei de iiilspraak dal \\v\ Nederlaiidsehe

volk een (ïermaansche (lentonisclie) bcMilking is, in sirijd. ])och er

is meer en wel een feit van verrassende beleekenis. ('aks\k irok in

ons land de grens In^sehi'n de ( lallii-rs, alias Kelien, eiidr l''riezen —
dal zijn dus (iermaneii laims den Kijn. l'"n wanneer men in

verband mei dil feil, de anlhropologische \crhondingcMi in de

Oostelijke helfl van ons land besclidnw l, dan ziel men dal llians

nog de loesland dezelfde is als in ('aksak's lijd. .Inisi daar. waarde

Ivijn in ons land valt, ligt nog de grens insscheu lul brunetleiirijke

en het In'uuelleiiarine deel onzer bevolking. Nog thans vindt men
ia Limburg, Brabant en Zeeland, gemiddeld meer dan 40"

, brunetten,
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in den aclitorlioek van fieldoi'lrtiid nog geen 20°/„. Het is er dus

verre van, dat de Kelten uit ons land .spoorloos verdwenen zouden

zijn, men vindt hen nog thans waar CIaesar hen vond, zij het dan

ook in hooger male mot (Tei'inaiieü geniengtl, dan dit reeds voor 1900

jaar het geval was.

Terloops wil ik er oji wij/en, dat de kuststrook van Noord- en

Zuid-Holland, dal is dus hd vermoedelijke land der Kaninetaten, zich

zooals i'eeds gezegd is, donr een Inidg liriinettengehalte kenmerkt, en

dat ditzeltde geldt voor de Insula Batavorum. Ik beperk mij hier tot

het konstateeren dezer beide feiten, die zeker te denken geven. —
,, Friezen, Saksen en Franken, zijn de faetoi'en geweest waaruit

de Xederlandseiie licxiilking is (inislaan", zegt de histor'icus ; het

Frieseh, het Saksisch, het Fraidviseh zijn de dialecten die in ons

land gesproken \'\orden, luidt het oordeel van den linguist, waarbij

dan het laatste weer in Oost en West f'rankiscli wordt gesplitst.

Kelten en Keltisch wor(h dus door beiden geëlimineerd. Ik moet

echter opmerken dal iii (Hl opziciit Prof. Tk Winxkel een ruimer

opxatting iieefi, tiaar deze \(ior sommige strelven van ons land, en

zeer opmerkelijk juist \oor tlie, waar men een brunettenrijke bevol-

king aantreft, vermeent een Keltischen invloed te mogen aannemen.

Moet nu hel Keltisch dialect als een vierde worden toegevoegd ? Het

antwoord hiero|i is aan den linguist, maar toch komt het mij voor

dat de residtalen \an het anthropologisch onderzoek niet zullen nalaten

invloed op de opvattingen der linguisten uit te oefenen. Wanneer

men toch nagaat waar het Frankische dialect gesproken woixlt, dan

vindt men dat de zone waar de linguist zijn Fraidusch dialect aantreft

overeenkomt met het gebied waar de anthropoloog zijn Kelten terug

vindt. En ik geloof dan ook \an mijn standpunt den linguist in

overweging (e mogen geven, om het Frankisch dialect te beschouwen

als een (Termaansche taal gesproken met een Keltischen mond.

Tegenover de anthropologische feiten zal echter ook de liisloricus

een concessie moeten doen. En wel deze, dat hij in 'I \ er\'olg hel

Nederlaiidsche \(^lk niet meer kortweg (ielinieert als een (Termaaiische

bevolking, maar als een \()lk \an Kelto-Germaanschen oorsprong.

met een veriiouding der iK'ide elementen als van 1 -. 2.

Hel resultaal \an hel |ihysisch anlhi'opologisch onder/.(K>k in ons

land ligt in dal opziciil xolkomen in de lijn der historische onlwik-

keling iler antliropologie \aii deu jougsten tijd. 1 (e s\ stemalisch door-

gexoerde onderzoekingen toch der latere jaren hebben lol hoofdre-

sidtaat gehad, dal de Zuidgrens \au het (iermaansche ras meer naar

het Noorden verlegd is.

Tot zoover de beteekenis der te voorschijn gekomen feiten uit een
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illfïciHccii lii>l(iri>rli ;iiillii(i|M ildLi'i^cli ui il;|iiiiiI . \\;i:irlii| uil den ;iar<l

dei" y.ixak slcclils ccii liiHirdlijn in ilcii (i|ilMni\\ dii/rr Ih'\ nlkiiii; Ivdii

worileii aaiiu'cdiiid. ()iidiT de \ ci'scliillcndi' (iniv.aki'ii. die di' dclails

iu do coiistniclic lic|ialc'n iirincn dr lclliii-i>cl en /rcr xodnianie

])laals in. (tok in dil (i|i/ichl Ih'IkkuI (in> kind /.ckcr lol a-w der

meest lielanuw elvlieiide. (knar hel xcrhaiid tns>elien ImikMn en lu'\(il-

kiiij^' hiei'iii (i|i \i'lei-h'i \\ ij/.e aan hel lichl Ireedi. I »e /.(ki w isscdeiide

jicsteldliciil \an oii/.en lidik'in. vdoral in \('iliand mei de dikwijls

|»l()lselin,t>'(' (ivei'.ü'anucn \an \ inehlhai-en in onv i-nclilliareji uiomk s[>eell

in de samenslellinu' \aii mis \(ilk een uronle i'nL

Iv'ii |iaar xnorlieekk'ii len liewij/.e hierxan.

In Xiiiii'd-lldlland Irell men een anllir(i|i(pl(ii;,ische ureiis Insselien

ceii lirnnellem'i jke en een lininellenanne lie\dlkiiiL;', die mei (k' diiiii-

gi'CilS sameinall. De lie\nlkiiii;- ik'r dniiislreek, (k' Ixeiinemei landers,

(Kaniiicl'alen r) nidiie xorwaiit zijn aan die \an W esl-l''iie>kind en

AValerland liel is niel een/.ell'de l\|ie. Niei alleen nii hel hodiie
• I

~

hninotteniivhalle dei- Kennemei-s l)iijl<l dil, dueli mik ml lichaanis-

leni;'l(\ I rd\(ii-m (liF, I''k\Mx \an liKüKiiKX - en dialecl (.Imiw WiNki.Ki!)-

De Kennemer naderl Ncei meer lol hel Kellische Ivpe, lerw ijl Mioral

de WestfVics meer hel \ rij /.ni\ er ( lermaansche I vpe \ ei-le,iien\\ (inrdi.i;!.

De oor/aak, dal een meniiinu in de/.e sh-eeU sloclits onvollodiif tot

slaiid kwam, is niel moeilijk Ie nissen. In 14(M) liesidnd de/.(' |>ro\ incie

uo'^ nil een .strook vast land de dninsireek, en een aantal meren

door smalle landstrooken gescheiden, in xcrliaml \\aarmede in lieide

^ehieden de liexdlkimi- xerschillend liedi-ilf uitoefende ; de Kenneiners,

de oudste liewiuiers. waren landlinn wcrs, (1(^ tnsschen de meren

\voneiiden — iniiedronjien l'"rie/.en. \ isscliers. liet hedrijt' mi. in zoo-

verre het at'haid<elijk is \an (\t-]\ liodem, is een jiewiehlige factor hij

de menginji' eener hevolkinu. De man zoekt zich een \i'ou\v die in zijn

l)0(irijf opgeleid is, die hem daarin lielinl|tzaam zijn kan. Afgezien \an de

vijandelijke gezindheid die steeds bestaat tnsschen oorspronkelijke

hew'oners en een iniiedi'ongen l)e\olking in een streek, en tlie een

menging tegengaat, zal in Noord-Holland zeker een tijdlang hel \cr-

scliillend l)edrijf mede die sanien\loeiiim- van heide hevolkinusgroepen

liehhen tegengegaan, kaler, toen Xoord-liolland lirootendeels inge-

polderd was, kwam nog een tweede faclor daarhij. < >p <len inenw

aangewoinien, vrnclilharen hodem ontstond een hevolkiiig van gegoede,

veeteelt of groot landhonw hedrijf uitoefenende ])ersonen, liet vermogen

nam hier toe, terwijl de he\(ilkinu' dei' dinn^lreek, Ininhonwofklein

landhonw hedrijf, uitoefenend arm lileef. Het verschillend hedi'ijf \drnide

lui zoo mogelijk een nog scherper afsclieidinu', maar ook het \erscliil

in \erjnogen speelde van nu aan een niel te ondei'sehalten rol.
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Xog coii tweedt' xoorlirrld wil ik iiuciiKi]. Icii l)o\vij/,o divt eeli

[•Kitsoljjiue overgaiiii' \;iii \ iiiclilltairn in oii\ iiu-lilliarcii uroinl ccn

veniiciiiiiiii? der hewoiiciv Icuciiiiaal. In I jKundoii \aii l Ircclil

liggen in de \ rnclilliai'c l'"cni|inl(l('rs, ten deele (i|i Ziiidi'i'/.iTklci de

dorpen Spakenlnirii'. üinisclidlcn. Iv'inni'^ Imilen, l-jcnine> hinncn en

gedeellelijk lUaricnm. Kondoin is di'/.(_' .slreek aan de Lmd/.ijili'

d(uir zandgrond iugeslolen. (tok hier \all weer een anilir(i|iii|()L:i-clic

grens en een geologische samen, i )e licwoners dergen()enid('<l()r|i(>n. hlijk-

baar nit een Friesclic kulonisalic onlslaan, ondei'selieiden /.icli \an hun

nnige\ing door inin zeer laag lirnneüen selialle en zeer blond haar.

Dil l)lijk<' nit de volgende gegevens. ]ii de genoemde dorpen lie-

draagt hel hnmellen-p-halte 1(5" „, 17" „, i9"/„ 15%, 137„. N'oor

de aaniiren/.ende gemeenten vermelden de kaarten de volgende

eijters: Ilnizen : 2*t" „, 34"/,„ f.arcii 2S";, üaarn 32" „, 35"/„, 37°/„,

24",;, .Soest 34" „, 3()'7„, 3(j"';, 27",,. Amersfoort 29" „. 30"',,. 3()"/„,

3i7„, Nijkerk 33",,, 29"/,,. De gelieele provim-ie Utreehl Irouwensis

in anihropologisch opzi(dil een hoogst merkwaardiue streek, 'rnsschen

de stad Utrecht (met gemiddeld 34",',, hrnnettenl en de (ielder-

sclie vallei strekt zich de rirechtsche hei nit. Dil geograpluscli

gebied vindt men op de anliiro|iologisclie kaart lernii' met een zeer

hoog brnnetlen-gehalU'. < M' dil js to(> Ir .schrijxen aan een evenlueelc

Slavische bijmenginu. zooals onde kronieken doen \ermoedeii, kan ik

nog niet beslissen, l'^eii \erder geologisch gebie<l in deze provincie

i.s de \ echtstreek. \ anaf .Intfaas vindt men o[i de anthropologische

kixart deze streek lenig met een uering brnnetten-gehalle. Westelijk

van de Vecht vindt men in 't Noorden de \eenderijen der Wilnisser

pokler.s en |)lotseling stijgt hierin het brnnetten-gehalte met 10" \,.

Een andere groep tot deze rnbriek behoorende verschijnselen toont

den invloed aan, dien de loop van ri\ ieren heeft gehad op de samen-

stelling der bevolking, in zooverre men hier en daar langs den looji

eener ri\ier een homogeen gemengde bevolking aantreft. Reeds wees

ik op de Vechtstreek, ik \\ ijs er verder oj», dat langs de oe\ers van

de Lek in Gelderland en een ileel van Utrecht een brnneltem-ijke

bevolking woont. Voorts dat in Noord-Brabant, het gebied \an de

Dieze, de Dommel en de A zeer dnidelijk op de anthropologische

kaart te herkennen is, door een meer dan 40 "/„ brnnetten omvat-

tende bevolking. Was misschien deze nit den aard der zaak eenigszins

meer vruchtbare, allhans meer waitM'rijke slreek de woonplaats

der door Caesar in Brabant uexondene en als nog \ rij zniver Kel-

tisch aangednide Menapiers'r

Nog een laatste en zeer meikw aardig voorbeeld ten sloiie van

tien invloed van den bodem en hel daardoor be[ia.-üde bedrijf o[t de
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menging der Itevolking. Dit xdorluM'ld IcvimI liet gebied westelijk

viui Leiden. Terwijl de geiieclc diiinsircek door een iioog hriinetten-

gehalte gekenmerkt is, 'l welk zijn hoogste |innl l)ereikt in de uin-

geving van Rijnsburg, iiicr lokaal tol boven de SS "/„ stijgt, vindt

men in de dorpen Katwijk en Noordw ijk aan Zee nog geen 20 "/„

brnnc'lten. In deze dorpen woont een andere bevolking dan in linn

onmiddellijke omgeving- Beide zeedorpcn zijn i)lijkens liun laag

bi'nnettengelialte kolonies van Frieschen — kan liet ook zijn van

Noordsclien? oorsprong. In \ roeger lijden zal ibis deze bexolking

door de (nnwonenden als indringers, als \ reemdelingen beselionwd

zijn gewortlen, zeker een reden \oor luet xernienging. Moge deze

factor slechts tijdelijk van invloed geweest zijn, de andere, die van

liet verschil in bedrijf bleet' bestaan. De straiidbevdlkiug oefende het

zeebedrijf, de duiiibevolking een landbedrijf uil. Ook hier doet zich

de bodenigeaardheid zij het dan ook in eenigszins anderen zin gelden.

Om het verschil lussclien de straiulbevoiking en haar omgeving

duidelijker Ie tloen uitkomen, deel ik ook hier de cijfei-s mede aan

de verschillende kaarten oulleend. Voor hel binmetlen percentage

in Katwijk en Noordwijk oiilving ik de volgende gegevens: 15 Vo»

J7"/„, 1BV„, 2ÜV„, 21 »/„, 21 "„: daarentegen voor Rijnsburg 38"/„,

42 7o ; voor Oegstgeest 35 7„, 36 V„, 28 »/„ -, voor Valkenberg 42 °/„,

37"/„; Voorburg 31 V"; Li.sse 31 °/„, 32 V„; Hillegom 26 «
„, 30 "/„,

32",,; Wassenaar 317,,, •i2 7„, 33 7„, 25 °/„ ; Zandvoort 29"„,32V„;
Leiden 32 7.,. 36 7,, 38 7„, 37°',,. 32»;, 35°/„, 36 7„, 42 7», 42 7„,

30''/„, 38 7„, 28 7„. Het feit, <lal men in de onmiddellijke omgeving

\an Leiden het Keltisch elenuMit zoo sterk ziel toenemen, is wellicht

niet zonder lieleekenis, \\anneer men daarbij in aanmerking neemt,

dat Lngdnnnm zijn naam ontleend heeft aan den Kelti.schen God
Lng. De dorpen Noordwijk, Katwijk en mis.schien ook Scheveningen,

doch dit is niet meer ua te gaan, ii'e\en tevens weer een duidelijk

voorbeeld, dal de Anlhropologie en Dialectiek samengaan. Antliro-

])ologiscli zijn de beide dorpcMi ontegenzeggelijk kolonies van een

misschien oors|)roiikelijk viij zuiver Oermaanscheii oorsprong. Het

eigenaai'dig dialect der beide dorpen, is reeds voor verscheidene laal-

kundiuen een bron van onderzoek geweest. Ik citeer b. v. uil

Winki.kk's dialecticon 't volgende:

,,In de zeedorpen Noordwijk en Katwijk wordt een geheel andere

,,loiig\'al gespi'okeu dau iii de d(U-|ien biimeu de duinen. Zij verschilt

,,eciiter nog al veel \aii die \aii Zandvdoil" (
- men \ ergelijke hel

liooger brnnetlengehalte iii deze plaats — ) ,,die een overgang tot de

,, tongvallen intmaakt die men binnen de dninen s|)reekt. In het

,,strandhollandöch \ an Katwijk en Noordwijk is het Friesehe bestand-
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.jdeel zeer sterk vertegenwooi'(li,i;<l, en treedt er meer dan iii eenig

,,anderen tongval van liet eiu-enlijk Holland (behalve West-Friesland)

,,(•1) den voorgrond."'

Ik heb tot nu toe \oorbeelden gegeven ten liewijze dat bodem-

verschil een menging der bevolking tegengaat. Een voorbeeld van

het tegenovergestelde, dat gelijkheid van bodemgeaardlieid menging-

bevordert, en daardoor een meer homogene bevolking doet ontstaan,

levert de provincie Zeeland. Bijkans uitsluitend uit zeeklei bestaande

en tengevolge daarvan bewoond door een bevolking, die een gelijk

bedrijf uitoefent, treft men op de \erschillende Zeeuwsche eilanden

benevens o[) Goeree en Overllakkee eene bevolking, waarin het

brunettengehalte varieert tusschen 42.7 en 38.47o- Een gebied van

dergelijke grootte met zoo geringe schommelingen treft men nei-gens

elders in ons land aan. Toch slaat het historisch vast en ook de

dialectiek l)ewijst het, dat Fi-iezen in Zeeland ingedrongen zijn. Het

iilijkt nu, dat deze zich met de oorsproidcelijk Keltische bevolking

tot een vrij wel homogeen geheel gemengd hebben.

Tenslotte een enkele opmerking naar aaideiding der derde hiervoor

door mij genoemde oorzaak die op de samenstelling van een gemengile

bevolking invloed uitoefent n.1. de psvchologische factoi'. Elk ras

heeft zijn eigen psychologische geaardheid. Die \an hel al|)ine en

teutonische ras hel)ben zeer merkbare punten \an vei'schil, en

het is hiei' tei' plaatse voldoende er op gewezen te hebben, dat hel

gevoel voor inysliek en voctral voor kunst in haar verschillende

uitiiiffcn dat in liooger male aan hel aljiine ras eigen is, wel als een der

oorzaken mag beschouwd worden, waarom dit i-as het Katholicisme bleef

ondielzen, terwijl daarenlegen hei leulonische ras een vruchtbaarder

bodem voor de i-elbrmatie was. Hel niet Ie nuskennen feit, dat in 't

algemeen de Keltische volken de refoi'inatie niet aangenomen hebben,

wordt ook in ons land weer bevestigd, al biedt dan ook de pi-ovincie

Zeeland daarop een zeer merkwaardige, hoewel niet onverklaarbare,

nilzondering. Ik verwijs tlaarloe naar de provinciën Noord-lirabant

en Limburg, naar het z. g. n. Rijk van Nijmegen. Maar ook elders

in ons land ziel men, dat mei hel stijgen \aii het brunettengehalte,

het kalholieke beslanddeel der besolking toeneemt. Ik wijs daartoe

weer 0|) de duinstreck, op de Wilnisser en Nicuwkooper polders.

Duidelijker en meer- in bijzonderheden komt deze betrekking te

xdorsehijii. wainieer men eene \crgelijking maakt tusschen de bexolking

van Kalholieke en zoogenaamd Christelijke scholen. Wel zonder
nilzondering is dan de bexolking der eerste i-ijker aan brnnetlen.

Als voorbeeld daarvan deel ik de volgende cijfers voor de stad

Utrechl mede. \ au de ongeveer ^MÜL) schoolkinderen in deze stad.
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die iimliT/.ocIii weiden, zijii o4.2 "„ l)riiino()gi<<-. De luMdlkiiiu der

(lilNliiileiid Kalliolieke sclioieii \\ijst een linmellen ]ieiceiilaj;-e aan

\;ui 41.1 "
„. ile nil-!nilend /.(Kii^-ejiaanid ( 'lll•i^(eliJke scholen lielilien

sleclils een lii-iinelleu |jefeenla;ie \aii 2().l 7„.

Waar nn liei Keltische hestanddeel (iii/.er lieNolkiim o\crweu-end

Kallidliek lilijkl le/.ijn, het (iennaaii.-^elic oxcrwejieiid llervoi-mtL heeft

men in dit uiidsdieiisl \cfschil, eoi) zeei' iiewirhlis'en facloi' Ie /.ieii

die ffw ki-iiisinii- dei' lieide fasson tegengaat, en waardnur in eenige

streek waar hel Kellisclie ras meer geconcenli'eei'd is, \an zehc de

eigensclia|i|ien hief\;iii /ni\ei-(lei' weifdeii uehdiiden.

Wiskvmde. — He Heer KorïEWEG liiedt eiMie niededeeling aan

van <len Heer 1,. K. .1. IjDOLWKU : ,,<Jci;r si/i/uni'tri.^-c/it' tntns-

forDuUi' van //, in rfrhaud met li, f')) li:'

(Moiie :i;iiiL;i'liiiil.'n (loni- dm ll.'ri 1'. II. Si:HOrTK).

Hniideii we ons vooreersl hezig niel een bijzonder geval \an

svniinelrisclie Iransldrinalie - de spiegeUny, en onderzoeken weden

inxloed daar\aii op //, en II:. Daar ]}, en /// onafhankelijk zijn

van ile k(>iis van een as8enslebel, doen we een geseliikte kciis, en

kiezen de .V,-;^^ langs de as van spiegeling. Noemen we «p «.,,«,, "i

ile richtingseosiinissen \an een halfsiraal vi'»'ir de spiegeling; /?,, |i.,, 1^3. (i^

die na de spiegeling; stellen we verder «,' «," — «,' «./ enz. xoor

düor ï„ enz. en /?.,'/?," — A' i^/ enz. door /.,, enz. en noemen we

P.jj enz. de stellingscoëlUeienten van een vlak met draaiingszin vóór

de spiegeling en fi^^ enz. die na de spiegeling. Dan is:

«1 == i^i



^„
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Derhalve is bewezen :

..Keil AvillcUeiirij^e sviiiinolrisclio traiisforniatie vaii /?, is te ver-

vaiif^en door een spiegeliiif^', voorafgegaan ot' gexoigd door een rechts

gelijUhoekige dtdiheldraaiina:; en evenzoo nalmiriijk door een spiege-

ling, voorafgegaan of gcxolgd door een links geiijklKKdsigc duliliel-

draaiing."

liet draaiingsvlak der gvlijklinekige dulilieldraaiing, dal door de

spiegelas gaat, Idijft liij licide deelen der transformatie onvei'aniierd

\'an stand, en wel (indcrgaat hel Inj de dulilicldraaiing een con-

grnenle en liij de spiegeling een synunetrisclie translbrmatio.

liet draaiingsvlak dei' gelijklioekige dnl)i)eldraaiing, dat gelegen is

in de riunde loodreelit op de s|)icgeias, lilijft eveneens hij I)eide

deelen der transtbrnialie onveranderd \an stand, wordt liij de spie-

geling niet getransformeerd, en ondergaat hij ile duhheldraaiing een

congrnente transformatie.

Die heide draaiings\lai\ken slaan lo(idre<-lil ()|) elkaar, zoodat

geonietrisi'li is hewezen de bekende eigenschap-.

,,\V\\ synnnetrisehe Iransformalie \'an /?, om een \asl pnnt lilijft

één vlakken|>aar oji zijn plaats; en wel wordt daarvan het eene

vlak congrnent, het aiulere sjnnnetrisch getransformeerd.''

Aardkunde. — De lieer van Ukmmki.kn deell namens den

Heer Dr. .!. LouiÉ mode, nl. dat deze in eene te Leidnin (nabij

Vogelezang) verrichte horing o]) eene die|ile van .50 M. N A.P.,

eeiu^ laag werkelijke keileem, Ier dikte van 4 d..M., (intdekl heeft.

Dr. l.oiUK aclit daarmede hel bewijs geleverd, dal liet Skandinavisclie

Landijs in hel diluviaal tijdvak dit jnnit bereikt lieefl. Dil pnnt is

het meest Znidw estelijke dat tot nog toe is waai'gcnonien.

Scheikunde. De Heer Lonnv dk HüI'y.n biedt namens den Heer

('. Ij. Ji .N(;ius aan: .//7/riin'//sc/i(' Jii'scliniiiriiKi omtrent (jrens-

reactk's, //vV/c ri'i'lonjien ui tirci' of iio'cr (icktereenvuhjende

phasen."

(Medu aangcbüilcii linor den Hcor Bakihis Roozkhuom).

l>ij bepaling \an reaeliesnelheden is dikwijls gebleken, dat de

orde van een omzetting niet overeenkwam met het aanlal moleculen,

dat volgens de verg(dijking daaraan moest detdnemen.

Zoo bleek de ontleding van As 11^ monomoleenlair Ie zijn,') terwijl

de vergelijking:

1) VAN 't Hofk, ElLulte (lu tiyii. iliini. pag. Si.
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4 As H, = As^ + 6 77,

een reactie der 4'''' orde ditet veruaclilon. van 't Hoff gaf xnor

dergelijke gevallen deze verklaring, dal de voor een of andere om-

zetting geldende vergelijking wel do i|uantitatieve verlionding tnsselien

met elkaar reageerende en nieuw ontstane stolfen nitdrukt, maar

niet steeds het werkelijke nieeluunsme der reactie. Het arseenwater-

stof zon eerst niteenvallen in atomen .l.s- en /ƒ, daarna dezen zich

gi'oepeeren tot moleenlen J.v, en 11^. Dit laatste gaat echter zoo'

snel, dat het schijnt alsof de ontleding in één phase plaats vindi

volgens bovenstaande vergelijking, terwijl bij het meten der onlledings-

snelheid men de orde \indt \an ile 1"^ phase:

As 11, — As 4- .'5 //.

OsTWAi.D stelt in zijn ,,Lelirli. der Allg. ('hen!." Il, 2, pag. 243

de vraag, hoe bij een dergelijk in meerdere phasen verloopend proces

van kracht kan blijven de algemeen geldende betrekking voor den

even wichtstoestand :

c' '"'c' "'••
•K— -^ ?

Hij antwoonlt hiero[i echtei', dal deze formnle in /.oo'n geval geen

toepassing vindt, eenvondig omdat men hier steeds met roUcdiij ver-

looponde reacties zon Ie doen iicitbeii. De primair onistane reaclie-

prodncten — hij de ontleding \an J.v //, de alomen ^l.s- en H —
worden onmiddellijk opnienw omgezet, hun concentratie blijft gedn-

rende het geheele verloop uiterst klein, en is aan "t einde nnl; zoo

zal dan de omzeiling lolaal moeten vcrloopiMi. oinkeering \ an hel

proces zal niet mogelijk zijn.

Hij meent dan ook vei'der, dal hel zal blijken, dat de orde van

gi'ensreacties inderdaad sliM^ds zal moeien oxereenkonien met het

aantal moleenlen, dal volgens ile vergelijking daaraan deelneemt.

Mijn doel is aan Ie toonen, dat tlieoretisch zeer goed mogelijk is

een reactie, die schijnbaar direct \erloopl, inderdaad echter nit snel

opeenvolgende omzettingen bestaat, en nochtans voei't tot een even-

wichtstoestand tnsselien begin en eindsysleeni, en dus ook omkeer-

baar is.

Ik wil beginnen er op te wijzen, dat een dergelijk geval i)ekend

is geworden door dé omlerzoekingen van Smits en Woi.ff over de

ontledingssnelheid van kooloxvde ').

Volgens de vergelijking

:

1) Zie Verslagen Kun. .\k. v. Wotcnscli. Jan. en Mei 1'.I03 of Z. tïir Phys.

Chem. 45, pag. 199.
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2 CO = C -f CO^

7,(111 iiHMi hier ciMi liiiiinlrciilaii-(' rcarlic liclilicii. Icrwijl uil ilc |irnc\rii

lileck, (lal /.ij ucliccl zicli vodi-ilccd als ccmi iiiiiiiuiiinlcculairc

Hel kwam ilaai-om geiKuMiidiii lUHlci/.ofkcis liel incol waai-seliijii-

lijk voor, «laf tl" oiiizcltiiiii;- in <li' \((I,l;i'ihIc twee piiaseii verlici»

:

I. CO— C + o.

11. o -f ro=z CO.,.

lüj oimcN'eei' üdd was de onlIi-diiiL; \aii ('<
> praeliscli vulledii:-,

doeli Inj 44.")" was /.ij reeds nuM-kliaar een ureiisreaelie uew nrden.

15ij udu' lioii.U'er icMuiieralni-en vei-sclniiri deze grens sleeds meer naar

den kani \an ('(>. lüj JOOO \ ujid Iïoidoiaku, dal omgekeerd

('J^fi)_ idiaal zich lol 'ICO omzi'llen.

])(Kir /ni\(_Te loepasssiiig \an de wel der massawerking wil ik

alleiden. Iu)e, in legeiislelliiig mei OsTw ai.ds opvalliiig, een dergelijke

ivuelie, liesiaande nit versciuüeiide aelilereenvolgende, niet afzonder-

lijk waarneembare reaelies, een grensreaetic kan zijn, lioe liet tlieo-

reliseli lieliinp cii wdke lil' \ ooi-waanleii \(iur den e\'enw iciilsidestaiid

/nllen zijn.

lic! zij mij vergund van de onlleiling van (
'< > als concreet voor-

lieeld uil Ie gaan. mij aansluilende aan lie o|p\alliiig van Smit.s cm

AN'oi.ii omirenl hel mechanisme diei' omzeiling.

\;W de Iwce aehlereenx'olgiMidi' omzeilingen:

1. Ci) ^ e ^ (I

II. n ^ co — CO,,

mag de tweede ook hij hoouc li'm|iei-aliiri'n. \\aarhij de cindloestand

een evi'uw iclit In^scheii ('U, f ' en ('().. is, zeker als een \dlledige

hesclioiiwd wonlni. hnmers vrije ^^atomeii zijn in di'ii eveiiw iclits-

toestand |)racliscli niel aaJiwczig. .Vlle '^atomen, onislaan dooi- omzet-

tint;' I. worden dooi' II w ciiueiMiinr'ii. Hoe is hel dan mogelijk, dal

toch hel Ll'eheele |il'occs uii't lol hel einde loe \'erloo|)l. Zoodat \\an-

neei- een zeker gedeelle \aii hel I
'(

> zich lieej'l (nngezet en (
'( K, is

onistaan de verdere omzellinL; ii|)li(indl, er, hoe is het mogelijk, dat

uitgaande vau zuiver (_'(>, hel (Hm^ekeerde proces plaats vindt, zotulat

ile eenzijdig vei'loopeude i-eaclie II zich inderdaad voin-doel als een

(nnke(M'l)ai'e ? l>aarvoor is uoodig, dat I een reactie is, die op zich

zeil' sli.'chts over eiMi oneindig klein Irajecl zou kunnen vei'loopen.

maai' eerst d.'iardonr eeii aanzienlijk lielodp kan krijgen, dal een

liai'er i'eactiepi'oduclen, c|e '^alumeii, door een tweede (unzetting

W(n'(l( weggenomen, jnaclisch volledig: inderdaad ecliler Mijven er

aan hei i.'iiule nog M-alomen over. die nu in evenwicht kunueuzijn
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eenerzijds met CO, anderzijds met CO^ '). Voor elk der beide opvol-

gende reacties is de wet der massawerking toe te passen.

Zoo is dan de snelheid van I steeds

:

dx— =: k^ Cco — ^\Co (-f)

at

Cco "^vil zeggen de conc. van CO. De koolstof is als vaste pliase

aanwezig, haar conc. mag dns als constant worden aangenomen, is

dus als factor in L^ begrepen. De snelheid van omzetting II is:

—- = ^-3 Co Cco — k^ Ccoi i^J^)
at

da dy
In den e\ enwichtstoestand moet nu zoowel -- als -~ ^ O zijn,

dt dt
'

zoodat dan :

Co ^'i Cco.i k.

Cco ^"s Co- Cco ^"4

Daar Co uiterst klein is, ziet men dat de \erhoudingen -^ en -^

zeer groot moeten zijn. Door de beide evenwichtsconstanten met

elkaar te vermenigvuldigen, krijgt men:

Cco^_hK _ j^
Gco' ~KK

Voor de concentraties van CO en CO^ in den evenwichtstoestand

blijft dus dezelfde betrekking gelden, alsof de omzetting in één

phase verliep

:

2 CO = C + CO,.

Heeft men nu in het begin zuiver CO, met een aanvangsconc.

= a (hiervoor kan men b. v. den aanvangsdruk zetten), en zij op

zeker oogenblik de hoeveelheid x omgezet volgens reactie I, y volgens

II, dan is op dat oogenblik -.

Cco= a — .B — 11 , Co = .» — y , Cco i
= y-

Voor het geheele beloop der omzetting gelden dus de 2 differen-

tiaalvergelijkingen :

d.v— =z k, (a — .»—(/) — k, {.V — y) (!)
dt

^
dy— = k, {.X — y){a— ,v — y) — k^ y . . . . (//)
dt

^) Neemt men aan, dat er vrije O-atomen aanwezig zijn, dan zullen er zeker ook

Oo-moleculen zijn. Een 3". evenwichtsreaclie, die hier m het spel kan zijn, is dus:

2 0^ O.,.

Hiermede rekening houdende wordt echter aan de formuleering, zooals gemak-

kelijk in Ie zien is, niets veranderd.

(Jl

Verslagen der Afdceling Natuurk. Dl. XII. A". 19ü3;-i.
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In 't aljienieeii liieriiil ,*• eii y op te lossen, ware een ingewikkeld

probleem. Wij hebben liier eciiler hel bij/.onder geval, dat /„ en Xa zeer

groote snelheidsconstaiiten zijn : l\ en /, zijn \ aii dezelfde grootte-

orde, als de totale reaoticsnellieid, die men meel. Het is daardoor,

dat X — y = Co gednrende het geheele proees een oneindig kleine

waarde beliondt. ,r en ?/ zijn dan ook inderdaad op een oneindig

kleine grootheid na voortdni'end gelijk, zooveel CO als er volgens

I is omgezet, zooveel is door 11 \erdwenen.

(Lv dy
X en '/ zijn dezelfde functies \;ui /, en dus zullen ook — en —

^

'
'' dt dt

\oorltlurend gelijk moeten zijn, zoodat thans:

J= 1^ = ^-i (« - 2.'') - K (•'• - y) = h (« - y) (« - 2*0 - k^ ,:

Voor a — X — ?/ mogen \\ ij nu id. a — '2.c zetten en // wordt

vervangen door ,*•. ,/ —
// mag echter niet = O gesteld worden, daar

dit vermcnig\uldigd wordt met /., en k,, beide buitengewoon groote

waarden.

Men kan nu echter het geheele reaetieverloop in één different,

vergel. krijgen, waarin x— y niet meer voorkomt. Uit

:

k^ (a - 2.r) - /,-,, {.V - y) = k, (,« - y) (a - 2,(,-) - /(„ x

nl. lost men op

:

Zoodat wij voor de snelheid op elk oogenblik krijgen

:

dx kJa— 2x) k,— =z '-^ -— k, (a— 2,r) ?
A- x.

Op een bepaald oogenblik heeft zich volgens reactie I x CO omge-

zet, volgens 11 y, dus totaal x -\- y =z z. Daar nu ,/ = ƒ/, voeren wij

in de totale hoeveelheid omgezet C0z^'2x en krijgen dus:

1 dz kg{a— z) k.^ z

2Jt^ k^J^kla^) ^' ^"~"'^ ~ k,^kla-z) '''
2

"

In deze vergelijking komen nu noch oneindig groote, noch onein-

dig kleine waarden meer voor : h^ en /i\, komen slechts in verhou-

dingen voor, die <^ 1 zijn. De oneindig kleijie waarde x—y is

geëlimineerd.

Voor • liet meten der reactiesnelheid wordt o|) verschillende tijden

z bepaald; c^2X de gemeten drnksvernundering, indien men voor

a den aanvangsdruk neemt. Het geheele beloop der druksvenninde-

ring moet dus door bovenstaande vergelijking bepaald worden. Wij

merken daarbij nog het volgende op :
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1. Door — = O te stellen leidt men voor den evenwichtstoestand af:
dt

of:

Cco, _^ _ „
(a-zY Cco' k,k,

d. i. dus dezelfde \oor\vaarde, als afgeleid is uit de diff. vergel. voor

de beide pliasen der omzetting.

2. Stelt men c = O, dan krijgt men:

^dz\ 2V-3 ^^

\dtj„ A-j+i-jrt

Hieruit ziet meu de betrekking tussehen de aanvangssnelheid en

de aanvangsconcentratie. Deze betrekking experimenteel te bepalen

is in 't algemeen de zekerste weg om de orde van een reactie te

berekenen ; indien de aanvangssnelheid eveiu-edig is met a", dan is

de reactie van de n'^ orde. Hiei' ziet men echter, dat in dit geval

de theorie niet zoo'n eenvoudige betrekking eischt, zoodat men uit

deze formule niet kan voorspellen, dat de proeven een bepaalde

„orde" der reactie zullen aanwijzen ').

Wij hebben echter, wat betreft de theoretische betrekking tussehen

aanvangssnelheid en concentratie nog een quaestie van paradoxalen

aard op te lossen.

Uit de boven afgeleide ditf. vergel. \oor het gecombineerde verloop

der beide reacties :

co=c -{- o

en + CO=CO,
volgde dat de aanvangssnelheid, waarmede CO zich gaat omzetten

gelijk was aan

:

2kX

Gaat men echter uit \an de beide afzonderlijke vergel., waaruit

de totale vergel. is afgeleid

:

1) Door zicli van de boven uiteengezette zaken geeu rekenschap te geven, stelde

b.v. BoDENSTEiN, Z. pliys. Cli. «{9, 315, vooi- de vormingssnellicid van H^S als

algemeene veigel. voorop

;

- = /• (f' . C" .

dt ih «

Uit zijne proeven meent hij dan te moeien afleiden m=l en n ongeveer \.

De wijze, waarop hij deze uilkomst tracht te verklaren, is duister.

61*
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d.v— — /-j {ci-x—y) — /•„ {.v—y)
at

d.v— = /.•., (.r-y) {a—.v-,i) — k^ y
dt

flan komt incn (ot een aiidei' resultaat. In den aanvang nl. zijn x

en y ahsohuit =; O, dus ook x—//. Al zijn dus /•„ en A'j zeer groote

waarden, dan mag men toch zeker zeggen, dat in 't begin :

m.a.w., dat de snelheid, waarmede het CO zich begint om te zetten

eenvoudig evenredig aan de conc. zal zijn. Inderdaad moet dit

ook zoo zijn, maar slechts in het allereerste begin der reactie zal

dx (II/— =z k n en ^ = 0, want .c
— ij, de hoeveelheid vriie (^^Aatomen, zal

dt dt
' ." '

nooit meer dan een uiterst kleine waarde krijgen; wanneer de snel-

heden der beide partieele reacties in den aan\ang geheel verscliillend

zijn, dan kan dat slechts een zeer kort oogenblik duren, zeer spoedig

moeten zij gelijk zijn geworden. Dit is ook onmiddellijk uit de

d.v dy
vergel. \oov — en — af te leiden. Noor de 2'^ diff. quotiënten

dt dl

geldt n.1.

d^.V fd.r, du\

dt^ \dt ' dtj

d'y fd.v dy\ fd.0 dy\ dy

dus:

d.v
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De op deze wijze gevonden aanvangssnelheid zal zeker niet zijn

:

k\ k^ a^
l.\ a, dofh -———

.

3. De meer gecompliceerde vergel. voor het reactiebeloop kan in

twee gevallen dooi' een eenvoudigere worden vervangen.

1°. Indien k., verre het product /t-jX^'ö^c. CO overtreft, krijgt men:

1 ds l- z

2 dt k; '^ ' ' 2
'

d. i. dus dezelfde vergel., als men zou hebben bij een directe om-

zetting :

2 CO ^ (7 + CO,.

2°. Indien omgekeerd k,'X.Co7ic. CO veel grooter is dan /„, wordt

de vei'gel.

:

ds k, k, 2= 2k,{a-z)-^
dt A', a— s

Uit de proeven van Smits en AVolff is gebleken, dat het laatste

geval zich inderdaad voordoet. Bij de temperaturen, waarbij zij

werkten was de tegengestelde reactie van geen merkbaren invloed,

en zoo ko]i de geheele omzetting voldoen aan :

dz- = 2k, («-C)
dt

d.w.z iieantwoorden aan een zuiver monomoleculaire reactie. Bedenkt

men, dat l\, in zich als factor be\'at de zeer kleine conc. van C-

atomen, dan is het niet verwonderlijk dat k, xeel kleiner is dan

h X Cro.

4. Voor den even wichtstoestand hebben wij 2 partiëele evenwiehts-

constanten

:

^, Co k, Co . Cco^
Aj = — = —— en Aj ^= — ;=: -;

—

/•j Cco k^ Co Cco

ATj is zeer klein, K.^ zeer groot.

De totale evenwichtsconstante:

K=IC IC
k^k^ Cco..

K^, Ccó'

blijkt nu bij verschillende temperaturen zeer uiteenloopende waarden

te kumien hebben. Bij lagere temperaturen, waarbij het evenwicht

geheel aan den kant van (VA^ ligt, is K zeer groot; bij hoogere tem-

peraturen, waarbij do reactie merkbaar onüveerbaar wordt, moet dus

K afnemen, om ten slotte zeer klein te worden, daar bij zeer hooge

temperaturen het evenwicht juist dicht aan den CO-kant ligt.

Nu is phase I : CO =^ C'-j- O endothcrm, phase II: CO -f C = CC,
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exotlierm, dus zal hij verliooging van tcmperaluur K^ grooter, A"",

kleiner worden ') K =: K. I\., zal ecliter toch kleiner worden, daar

liet warnite-eflect van II grooler is dan dat \an I.

Het voorbeeld tier omzetting van CO in C en CO^ lid» ik kunnen

iiilworken, doordat het zich leende voor een eenvoudige, mathema-

tische tbrnudeering, hetgeen bij na elkaar verloopende reacties meestal

inet gelukt. In 't algemeen echter heb ik hiermede willen aantoonen

:

1°. dat (in tegenstelling met de meening van Ostwald) reacties,

die schijnbaar in één, werkelijk in twee of" meer phasen verloopen

wel omkeerbaar kumien zijn, en daardoor ook grensreacties kunnen

bestaan, waarvan de formule voor de snelheid niet overeenstemt met

de molecuulvergelijking voor de schijnbare omzetting, maar waarvan

de snelheid op ingewikkelder wijze afhangt van de concentraties der

reageerendc moleculen,

2". dat iii zoodanig geval zelfs de gebruikelijke vergelijking:

,l.r

in 't algemeen niet toepasselijk zal zijn, en de uit de pi'oeven afge-

leide orde van de reactie l)ij uiteeiiloopende coiiceiitralies verschillend

kan gevonden worden,

3°. dat voor de l)epaling der e\en\vichtsconstante daarentegen de

molecuulvergelijking der schijnbare reactie, hoe ook het mechanisme

der omzetting werkelijk moge zijn, zonder bezwaar gebruikt kan

worden.

Amsterdam, A\)n\ 1904.

Scheikunde. — De Heer Lobry de Bruyn biedt aan : R. P. van

Calcau en C. A. Lobry de Bruyn: „Concentratieveranderincien

in en kristallisatie uit oplossinyen door centrifugaalkracid."

1. In de Januarivergadering dezer afdeeling der Akademie zijn de

resultaten \'an proeven medegedeeld over de vraag of door toepassing

der optische methode van Tykdall de aanwezigheid van moleculen in

oplossingen zichtbaar kon worden gemaakt '). Het resultaat dier

proeven voerde tot een bevestigend antwoord op die vraag; tevens

werd in dat resultaat een bewijs gezien van het bestaan eener

1) Toch zal ook bij hooge temp. K^ altijd nog een kleine, K^ een groole waaide

hebben, daar Cq steeds uiterst klein is.

-} Lobry de Bruyn en Wolff, p. 778.
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continuïteit tusschen suspensie's, colloidale of pseiido-oplossingen en

ware oplossingen.

In de uitkomsten der proeven, waarvan de beschrijving nu

volgen gaat, ligt een nieuw l)ewijs voor het bestaan der bedoelde

continuïteit.

Door oplossingen toch bloot te stellen aan den invloed der cen-

trifngaalkracht is het niet alleen gelukt concentratieveranderingen te

doen optreden, maar eveneens om verzadigde oplossingen tot uit-

kristallisatie te brengen.

2. De mogelijke invloed van uitwendige krachten op oplossingen

is, practisch zoowel als theoretisch, reeds vroeger bestudeerd. Bekend

zijn de reeds bijna een eeuw oude proeven van G.\y-Lüssac over

den invloed van de zwaartekracht; hij plaatste in de kelders van

de sterrenwacht te Parijs, waar de temperatuur altijd constant blijft,

een 2 M. lange buis met een zoutoplossing en ging na of na langen

tijd eene concentralieverandering onder en boven in de buis optrad.

Het resultaat was negatief; theoretische beschouwingen \-an Gouy en

Chaperon (1887) hebben trouwens geleerd dat de bij de proeven

van Gay-Lussac werkzame uitwendige kracht, de zwaartekracht,

veel te klein was oin tot eene experimenteel merkbare concentratie-

verandering te voeren.

Nadat nu Th. des Coidres ongeveer 10 jaar geleden terloops de

aandacht er op vestigde dat de centrifugaalkracht als uitwendige

kracht hetzelfde etfect moest teweeg brengen als de zwaartekracht,

heeft Bredig ') kort daarop proeven uitgevoerd met een mengsel van

gassen met groot verschil in moleculair gewicht, n.in. waterstof en

jood waterstof. Hij verkreeg hierbij een positief residtaat ; eene schei-

ding tot op een bedrag van 3 "1^ werd door hem verwezenlijkt.

Bredig gebruikte bij zijne proeven een met het gasmengsel gevulde,

dichtgesmolten glazen buis, welke in 't midden van een kraan was

voorzien. Xa het centrifugeeren gedurende IVj a 3 u. (± 2400

omdraaiingen p. min., uiterste straal 21 cm.) werd het apparaat

tot stilstand gebracht en de kraan direct omgedraaid, zoodat de twee

gedeelten waaruit de buis bestond niet meer connnuniceerden en hun
inhoud afzonderlijk kon worden geanalyseerd.

Proeven over het 'gedrag van oplossingen tegenover centrifugaal-

kracht zijn, voor zoover ons bekend, tot nu toe niet genomen of

hebben klaarbiijlvclijk tot geen resultaat gevoerd.

1) Z. f. phys. ch. 17. 459 (1895). Bredig geefl liiec de litei-atLiur welke op het

onderwerp beti'eliking heeft.
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3. 15ij zijne kliniscli-luuicriologische sludie's heeft een Onzer ')

veelvuldig gebrnik gemaakt van da ceiid-itiige om anlitoxisi-h wer-

kende stofTen in immnunsera in sterkere coiu-entratie te verkrijgen.

De trommel waarin werd gecentrifugeerd was gesloten met een

deksel, waarin een zeker aantal, bijv. 4 buisjes waren aangebracht,

geplaatst op verschillende afstanden van het middelpunt. Een bo\cn

de deksel aangebrachte, hxngs de as bewegelijke schijf, bevatte

koperen pennetjes van caoutchouckurkjes voorzien, zoo geplaatst dat

de buisjes in den deksel aanwezig alle te samen konden \\orden gesloten

en ook, door de schijf even in de hoogte te bewegen, gezamenlijk

voor korteren of langeren tijd konden worden geopend. In 't laatste

geval drong vloeistof uit de onmiddellijke omgeving in de ledige

buisjes. Dit mechanisme veroorloofde het ontnemen, gedurende het

centrifigureeren, van proefjes der gecentrifugeerde vloeistof op verschil-

lenden afstand van het middelpunt.

Over de resultaten die met dit en soortgelijke apparaten bij de

klinisch-bacteriologische experimenten zijn verkregen, zijn in de

geciteerde ,,Verhandeling" nadere bijzonderheden medegedeeld. Er

werd nu echter ook een proef uitgevoerd met eene l'/i, i'hodaankalium-

oplossing. Na ged. ± 5 u. deze oplossing te hebben gecentrifugeerd

werden de vier buisjes gevuld ; door vergelijkende kleurproeven met

ferrioplossing bleek duidelijk dat in de uiterste buisjes eene oplossing

van hoogere concentratie daji de oorspronkelijke aanwezig was.

4. Deze waarneming nu heeft er toe gevoerd dat wij gezamenlijk

nog eenige oplossingen in hun gedrag tegenover de centrifugaalkracht

nader hebben bestudeerd. Het lag voor de hand, vooreerst om stoffen

te nemen met liooger moleculairgewicht dan rhodaankalium (97),

dan om te werken met oplossingen van hoogere concentratie dan 1°/,,.

In beide gevallen mocht men verwachten dat verschillen in concen-

tratie in sterkere mate zich zonden vertoonen. Eindelijk mociit, als

logisch gevolg van 't optreden eener toename der concentratie aan

den omtrek van de roteerejide trommel, worden voorspeld dat men
verzadigde oplossingen tot uitkristallisatie zou kunnen brengen.

Nadat nog met eene verdunde oplossing \an geel bloedloogzout

(mol. gcw. 3G8) een resultaat was verkregen geheel analoog aan dat

hetwelk de rhodaankaliumoplossing had gegeven, wei'den met jood-

kalium- en saccharoseoplossingen (mol. gew. resp. 166 en 342) qnan-

1) R. P. VAN Galcar, Klinisch-biologische studiën over liet mechanisme der

infectie-ziekten. Deze verhandeling zal, na het Rapport door de H.H. Spronck en

WiNKLER onlangs uitgebracht, door de Akademie worden uitgegeven (zie Verflagen

van 19 Maart. j.1. p. 842).
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titatieve proeven genomen. De trommel was niet volkomen gevuld,

vandaar dat het buisje, het welk het tlichtst bij de as was geplaatst

(aangeduid als N". i) bij de meeste proeven ledig bleef.

Joodkaliumoplossing : 0.2035 norm., gecentrif. ged. 3 uur; omwen-
telingen =b 2400 p. nun.

buisje n" i (iiinnenste) was ledig.

,, ,, 2 oploss. 0.1065 norm.

„ „ 3 „ 0.3250 „

„ 4 (buitenste) „ 0.2510 „

Saccharose-oplossing van ± 127o, polariseerd in den saccharimeter

46'8; gecentrif. ged. 4 uur, omwent. ± 2000 p. min.

buisje n° 1 — ledig.

„ n° 2 polar. 41°

„ n" 3 „ 5r,5

„ n» 4 „ 47=,0

Uit de bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat vrij belangrijke

veranderingen in concentratie onder den invloed der centrifugaal-

kracht optreden. In de binnenste lagen (buisje n" 2) is de concentratie

in sterke mate afgenomen, naar de peripherie toe echter toegenomen.

Een punt echter vorderde eene nadere opheldering. Reeds bij de

qualitatieve proeven met geelbloedloogzout was het ons opgevallen

dat de vloeistof uit buisje n° 3 eene sterkere verkleuring gaf dan die

uit n° 4; de quantitatie\e proeven met joodkalium- en rietsuiker-

oplossingen stellen dit zelfde verschijnsel buiten twijfel. Toch had

in de buitenste buis de concenti-atie der oplossingen het grootst

behooren te zijn.

De verklaring dezer tegenspraak werd gevonden in de niet te

vermijden plotselinge vermindering in onidraaiingssnelheid welke

optreedt indien men, tijdens het centrifugeeren, de buisjes van den

deksel, door snel op en neer drukken van de bewegelijke plaat

met behulp van een beugel, opent en sluit. Een proef met water

waarin zandpoeder aanwezig was bewees zulks ; laat men n.m. de

trommel, na korten tijd te hebben gecentrifugeerd vanzelf, dus ge-

leidelijk, tot stilstand komen dan vindt men het zand op den bodem
met een regelmatig naar den omtrek toe concaaf oploopcnde opper-

vlakte. Werd echter,- zooals bij de proeven met de oplossingen, de

beugel even op en neer bewogen, zoodat de inhoud van de roteerende

trommel snel een plotselingen schok onderging en deze direct daarna

tot stilstand gebracht, dan vertoonde het op den bodem en tegen de

buitenwand opgehoopte zand eene \erhevenheid op de plaats welke

door het buisje n". 3 werd ingenomen. Blijkbaar heeft dus onder
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(Ion iiivlood van iloii M'hok, welke de roteerende vloeistof plotseling

ondervindt, eene versoliuiving der nog gescheiden lagen plaats.

Dat hier \A'erkclijk sprake is y.xn een bijkomende, storende oor-

zaak i)lijkt nu \erdcr ook uit het resultaat eeiier laatste |)roef' met

een verzadigde glauberzout-oplossing ; hieruit locii zette zieh in vi'ij

korten tijd onder den invloed der centrifugaalkraeht een zeer l)e-

lautjrijk deel als een kristallijne korst aan de ])eripheric van de

trommel al'. De l)ijzonderheden van de proef volgen hier.

Verzadigde glanberzoutoplossing (bij ± Ü') bevatte blijkens analyse

8.78''/„ Na, SO^ anh.; ± 5 u. gecentrifugeerd; omwent. p. min.

± 2400. Gewicht kristalhoek van Na., SO^ 10 a<{ (tusschen tiltreer-

papier Avat nitgeiierst) ± 57 gr.; overgebleven t)]ilossing bevatte

5.54''/„ Na, SO^ anh. Er was dus ongeveer '/« <leel van het opgeloste

zout tot uitkristallisatie gebracht.

5. De grootte van de uitwendige kracht die bij de bovenver-

melde proeven op de oplossingen heeft gewerkt kan uit de afmetin-

gen van het apparaat en de omdraaiingssnelheid Avorden berekend.

4 Jt^ r
De formule —^— voert voor r =: 6 cm. en ; =

^l^^^ (sp. gew. =i 1

gesteld) tot een kracht aan de peripherie werkende van ± 400.000

dynes, dus tot eene grootte, welke ruim 400 maal die der zwaarte-

kracht overtreft ').

Privaatlaboratorium \'an

Amstmhm, Maart 1904. R. P. v.\n C.\lc.\k.

Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt, namens den Heer E. Jahnke

te Berlijn, de volgende mededeeling aan : „Bemerkung zu der

am 27. Februar 1904 vorgekgten Notiz von i/éjvn Brouwer :

„Over een splitsing van de continue beweging om een punt ü
van Rf in twee continue beioegingen om O van R^'s"

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoute).

Die genannte Notiz steht in Zusanimenhang mit Untersuchungeii

von Eekdinand Caspary nnd mit Arbeiten, die ich in den Jahren

1896— 1901 Acröffcnt licht habe. Da Herr Brouwer hierauf keinen

Bezug nimmt, erlaubc ich mir folgendes zu bemerken : Problemc aus

1) Het voortzetten dezer proeven, voorn, met verzadigde oplossingen, kan voor

de kennis der eigenschappen van oplossingen van beteekenis zijn. Daar deze studie's

liggen buiten hel eigenlijke studicvcld van den Heer van Galcau zullen door Dr.

TiJMSTRA en mij deze p!oeve:i worden voortgezet. Uitdrukkelijk zij er echter op

gewezen dal zijne waarneming over hel gedrag eener verdunde rhodaankalium-

oplossing bij het cenlrifugoeren de aanleiding tot dit onderzoek is geweest en de

apparaten door hem zijn geconstrueerd. L. d. B.
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der Tlieorie der Tlictafuid^tioiieii einerseits luid ans der Mechanik

aiulererseits liaben mich dazu get'ülirt, die Dreliung im R^ zii zwei

Dreliiingeii im /?, in Beziehuiig zn setzen. Die Relationen zwisclien

den Elementen der vierdimeusionalen Drehung und den Elementen

der heiden zngehörigen dreidimensionaleii Drehungen liabe ich in den

Sitzuiigsherichten der Berliner Akademie vom 30. Juli 189(5 und im

Journal für die reine nnd angewandte Mathematik Bd. 118, S. 225,

1897 explizite angegeben. Insbesondere habe ich gefunden, dass sich

die Geschwindigkeitskomponenten der ersteren Drehung aus den

Geschwindigkeitskomponenten der beiden anderen in einfacher Weise

zusammensetzen (vgl. aucli meinen Vortrag auf der Naturforselier-

versanmilung in Hamburg 1901 : ,,Ueber Drehungen im vierdimen-

sionalen Raum").

Herr Brouwer gelangt in seiner Abhandlung ebenfalls zu diesen

Resultaten, wenn auch auf verschiedenem, namlich auf geometrischeui

Wege, wahrcnd ieh den algebraischen ^^ eg gegangen bin. Herr

Brouwer kommt zu einer Zerlegung (splitsing) der vierdimensionalen

Drehung in zwei dreidimensionale, wahrend ich mich des Ausdrucks

Znordnung bediene.

BerUn, den 28. Marz 1904.

Wiskunde. — De Heer Korteweg biedt eene mededeeling aan

\ an den Heer L. E. J. Brouwer : „Algebraïsche afleiding van

de splitsbaarheid der continue beweging om een vast punt van

R^ in die van ticee 11,8".

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoute).

Daar de stand van R^ ten opzichte van een vast assenstelsel

bepaald is door zes onafhankelijk veranderlijken, en die van R, ten

opzichte van een vast assenstelsel (Joor diie onafhankelijk verander-

lijken, is a priori in te zien, dat op oneindig veel verschillende wijzen

aan een i?^-beweging twee i?,-bewegingen zijn toe te voegen, zóó,

dat stand en snelheden van R^ bepaald zijn door stand en snelheden

der beide i^/s. Met zulk een toe\oeging nu heeft de Heer Jahnke
zich in de bo^en door hem genoemde geschriften beziggehouden, en de

betrekkingen tusschen standen en snelheden van R^ en de beide R^'s

afgeleid. Geometrisch geïnterpreteerd, komt zijn toevoeging op het

volgende neer : Denk in R^ een vast assenstelsel A', X, X, A'„ en

een bewegelijk }\ 1\ 1\ Y^; beschouw het rechts gelijkhoekige

deel der dubbeldraaiing, die vY, X^ X, X^ over\oert in T, ]', ]', Y^;

voeg daaraan toe een gelijke links gelijkhoekige (ten opzichte van
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het assenstelsel A', -Y„ A'j A, iil.; alleen ten opziehte \an een lie-

paakl assenstelsel kunnen we een rechts en een links gelijkhoekige

(liiliheldraaiin<i: gelijk noemen); de resuHeerende draaiing wordt een

enkele draaiing, evenwijdig aan de ruimte J(^ X^ X,, die het assen-

stelsel A', A., A', zou overvoeren in een ander Z^ Z^ Z,. Zoo be-

antwoordt aan eiken stand )" ten opzichte van A'j A'^ A", A'^ een

stand Z ten oi)zichte \-m\ A', A., A'3, en, als we rechts en links ver-

wisselen, analoog een stand U ten opzichte van A'j A, A',; en we
kunnen de standen Z en TJ beschouwen als toegevoegd aan den

stand Y.

Niet a priori duidelijk zijn de beide volgende eigenschappen der

y^^-beweging, geometrisch afgeleid in het in de Februari-vergadering

medegedeelde.

1°. De continue beweging van R^ is spUtsbaar, dat wil zeggen

er zijn twee bepaalde, van de keuze van een assenstelsel onafhan-

kelijke bewegings-groe}>en van R^ aan te wijzen zoodanig dat een

willekeurige beweging is te componeeren uit twee bewegingen, elk

tot een der genoemde groepen behoorend.

2°. De continue beweging van 11^ is sjjlitsbaai' in twee R,-

betnegingen, dat wil zeggen in R^ zijn twee tweedimensionale veel-

vuldigheden (nl. die der rechts eji die der links gelijkhoekige vlak-

kenstellen) aan te wijzen zóó, dat elk der genoemde bewegingsgroepen

de elementen van een er van in elkaar transformeert, en de andere

onveranderd laat; waaraan we verder tweedimensionale Euclidische

sterren eenduidig kunnen laten beantwoorden zóó, dat aan congruente

combinaties in een der veelvuldigheden congruente combinaties der

overeenkomstige Euclidische ster beantwoorden, dat aan de over-

eenkomstige be\vegingsgroep van R^ beantwoordt de bewegingsgroep

der als vast lichaam bewegelijke Euclidische ster, en dat aan con-

gruente combinaties in de bewegingsgroep van R^ beantwoorden

congruente combinaties in de bewegingsgroep der als vast lichaam

liewegelijke Euclidische ster,

uithoofde waarvan we de beide tweedimensionale veelvuldigheden

iiveedimensionale Euclidische sterren en de haar transformeerende

bewegingsgroepen \'an R^ Euclidisch-driedimensionale beioegingsgroepen

om een vast punt kunnen noemen.

We zullen nu laten zien, hoe algebraïsch tot die beide resultaten

te geraken is.

De Heer Jahnke neemt van Caspary over de zgn. „Elementaii--

transformatie" (zie b.v. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-

Vereiniging XI, 4, 1902, pag. 180 en F. Caspary, Zur Theorie der

l'hêta/unktionen mit zwei Argumenten, Crelle's Journal Band 94, pag.
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75), die de eigenschap lieeft, dat een willekeurige congruente trans-

formatie van 7?4 kan vervangen worden door twee opeenvolgende

elenientairtransformaties. De naam „Elementardrehung" van den

Heer Jahnke schijnt mij minder gelukkig, omdat zij een symmetrische

transformatie, dus geen draaiing, is. De ware beteekenis der „Elemen-

tairtrausformatie" zal verderop duidelijk gemaakt worden. Voorloopig

herinneren we aan haar determinantentype (zie Jahresbericht, 1. e.

pag. 180)

je, — jr„ jt.

Jt,
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Evenzoo leiden we af voor de links gclijlvhoekige duhbckli'aaiinfi,-

(.T, :r, -Tj n:.,), die den halfstraal («, «, «3 «^) overvoert in (i^i /?j f-Jj i^J.

de betrekkingen

:

«, = — ^4 /^i - ^» /?, + 'T. i^s + --T^i /Ï4

«, — .-T, /?, — rr., ^, — .T, /?, + jr, /?.,

«, = — -T, /?, + -T-i /?, — jr, /?3 + n-3 ;J.i,

«4 = — ^1 i^i
— '"Tj ft — -Ta ft — -T^, ft

waaruit volgt het determinantentype voor links gelijkhoekige dubbel-

draaiing :

(III)

(b)

••T^4
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Volgens een vooi'gaaude in deze zitting gedane mededeeling (zie dit

verslag p. 926) is dus gebleken, dat de typen (Ij en (F) de meest alge-

meene sjmmetrische transformatie van R^ voorstellen, waarvan het

determinantentype zich slechts door bijzondere keuze van het coördi-

natenstelsel vereenvoudigd heeft.

We gaan thans het gestelde 2°. bewijzen.

Uit de betrekkingen (a) voor rechts gelijkhoekige dubbeldraaiing

leiden we af, ter bekorting «'„ «"3 — «', o",, enz. door §„ enz.

;

^\ ^"3 — i^'3 i^'\ enz. door -/2 3 enz. voorstellend :

§jj=:(.-T,.Tr,— .T3.T,XX23+ Xn)+ K'+^4')/81— (-"^3'+ -^l')X54+
+ K^"»',+jrijrJ(x„+Xi,4)

$,,=(jr,.T,+jr,.-T,)(x„+Xi4^+K^3—-Tr'T4)(X3i+X») +

»14=-('-^5'+-'^3')/...-f(--«^l'+''ï-4')Xl4+(-Tl-T'.+^a^"r4)(Z«+Xs4)+
+ (.T3.Tr,— .T:,.TrJ(Xi, fx54)

§,,=:(.T^.T,— -T:3.-rJ(x,3+ Xi4)-(--T3'+ ^i')X3i+(-T^,'+--T^4')Xs4+
+ (-Ts»3+^1^4)(Xu+X34)

ë34=(--T3-'ri+-'f!.^4)(X,3+ X:4)+K^3— -T'l--Ï4)(X3i+X.4)
—

-(-•^:'+ -^,')X>, + K'+-T4')X34.

waaruit volgt

:

§.3+ l.4=(-^:'+ --^4^--^,^-«^3^)(X.3+ Xi4)f2(.^,.-r,+^3.Tr,)(x3,+ X,4)+
+ 2(.T3.Trj—jr,rrJ(x„+Xa4)

§3. + §24= 2(:T^r"f,---"^3-T^4)(X33+ Xi4)+ (-T/-+.-T/— -T,'— .-r,^)(X3,+X54)+
+2(.T,.-T3+.-T,.T,)(Xl,^-X3^)

§,,+ ?34=2(.T3.Tj+ .T,.Tr,)(X„+Xi4)+ 2(.T,.-T3—.TjrrJ(x3i+ x,4)+

S53 Sl4 X23 X14

S31 S24 — /31 X34

Sia S34 — X12 X34'

Derhalve ook, als we /.^^ enz. noemen de stellingscoëfïicienten van

een vlak vóór de rechts gelijkiioekige dubbeldraaiing en ;*,, enz.

de stellingscoëflicienten daarna:

+ 2(rr,.T,— .T,.T,)(fi,,+ ;i,,)

^S,+^-21=^(-'Tl^''2—-'^3^4)(f»3»-ff',4)fK'+-T/—-Tj»—.T,')(f»„4-fl„)f

-f 2(n:,.T,+ .T,.T,)(fi, ,+;«„)

^•n+ ^-34=2(-T3-'T, + --r,-Tr,)(fi„ + f'i4) + 2(.T,.-r3— .T^.-TJ(;^,^+fi,,)-^-
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^•23 ^11 ^^^ f'33 f*M

^•si ^'ti — "31 ":i

^12 ^'3
1 F13 f*34"

Op analoge wijze loidon we uit de betrekkingen (/>) voor links

gelijkliockigc (Inbbeldraaiing af de volgende betrekkingen tusschen

de stellingscoëfficienten van een \ lak voor en na de draaiing:

^«1 ~r ^3 4
=^ Fsi 'T f34

^13 'T ^84 ^^ fl3 'T M34

^33—^M=(^i'+-T;4'— -Tï'-'T^a'XftjS— f'l4)-l-2K-T^3+-'T8^4)(f*3X-f^34)+

^13—^84=2K-'^i+^3-T4)(ft33— f*i4)+ 2(.-r,.Tr,— jr,jrj(fj3,—(*„)+

Daar nu ^ {X^^ -{- P.,J' ^1 en ^ (P.,, - P., J' ^ 1, en de determinant

2(.-r,.T,-.T3.T,) ^;^4-.^^»_^^._.^^' 2Kjr,+^,^J {IV)

vooi'stelt de algemeene congruente driedimensionale transformatie om
een vast punt, uitgedrukt in de vier homogeenmakende parameters,

kunnen we de bewegingsgroep met het determinantentype (II) be-

schouwen als congi-uente bewegingsgroep van de tweedimensionale

Euclidische ster der {hc-\-Xai)'^ en de bewegingsgroep met het deter-

minantentype (III) als congruente bewegingsgroep van de tweedimen-

sionale Euclidische ster der (P^c— •?-a4)'s; en wel volgens het deterrainan-

tentype (IV) om een as met richtingscosinussen -= , _ en

— over een hoek gelijk aan 2 bg cos jr^.

Noemen we dus de R, der (Pjc +.?-a4)'s de „rechtsche representeerende

ruimte" of de Rr van R^ en de R, der (Pic— Pa4)'s de „linksche

representeerende ruimte" of de Ri van R„ dan hebben we, dat

met twee rechts (links) gelijkhoekige dubbeldraaiingen (jt/ .t,' :t3' .t/)

en (jTj" jr," jTj" jr/') van R^, wier draaiingshoekcn zijn bgcosjrj en

bg cos :t/', en wier draaiingsvlakkenstelsels met elkaar een hoek

bg cos
]

'_ '—'
^— ° ° - (zie Vei'.slaaen Februari 1904 pag. 828)

•^ J/I— jr/' . V/l—Jr;" ^ ^ f ö )



(947 )

niakoii. (ivrreenkdiurii iwcc nilalics van R, (lu) over hoeken 2 Ixj cos rr/

vn'lb'ioit' -T,", wier assen een linek lui am —^ ; met
l/T=7^'= . l/l— -t/''

elkaar lual^^en. Mi'l cdiiiii-nenle ((nuliiiiaiies in de L;r()e[i der reelils

(links) fielijklioekiiic dnhlieldraaiinucn in /<', kdnicn dus ü\ereen

oüiigrneiile condiiiiaties in de lie\vegingsgTOe|i \an II, [Ju)- Daar

verder de

K. + K.

van een \lak vdorstelleii de rielitingscosinnssen \an den representant

van het met dat vlak reeiits gelijklioekige stel ten opziolitc van liet

assenstel.se] OX, )', Z, (Liedelinieerd ]'<'rslaij(.'nVo\H\n\v'\ 1904 pag. 832),

en e\eir/oo

^-•3 '-14

Kr - K.

(Ie rielitingseosinussen van i\i.^\\ i'epresenlant van het niet het vlak

links gelijklioekige stel ten opzichte van het assenstelsel (>Xi }^/^i!(il).

gedefinieerd), blijken de hier ingevoerile I', en l'i identiek niet de

vroeger (zie Verslfu/eii Felnnari 1904 pag. 828) ingevoerde, zoodat

ze niet alleen door hun bewegingen de j-eehts en links gelijklioekige

bewegingsgroepen van /i\ \oorslellen, maar ook door hun lialfsiraleii

de rechts en links gelijkhoekige \ lakkenstellen (mei draaiingszin) van

R^, en \vel znn dal de Inifk drr i-e|»resenteerende lialtViralen is de

hoek der vlakkenslelien y.rli'.

Ook niet eongrueiile roiubinaties in de lueediuieusionale veel-

vuldigheid gevormd door de rechts (links) gelijklioekige vlakkenstellen,

komen dus (i\ei-een ('(uijijruente coiubinalies in /i',. i /',). Hiermee is

het gestelde "2" in /.ijn \ollen omvang algebraïsch bewezen.

Bij deze atleidinu is levens gebleken de beleekenis van de \ier

homogeenmakendi' parameters voor de algemeene congrucnic drie-

dimensionale transtoi'iualie om ('en \asi punt. n.l. als de riclilings-

cosinussen \ au di'U halt'slraal die de bijbehoorende rechts (links)

gelijkhoekige didibeUb-aaiing Miorstelt van een /'^. \\aar\an de lx,

in kwestie de //,. {/t'i) is, en het assenstelsel in /i'., di' OX,. i'',. Zr

{(^XiViZi).

62

Verslagen der Afdeding Natuuik. UI. Xll. A". l'J03;i.
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Natuurkunde. — De Heer van wm Waals biedt een niededoeling

aan van «Icii Ileei- Pu. Küünstamm : ..(h-er de toataiulnvcr-

ili'lijkiiKj r,in \AN DEK Waals."

(Mctle aangeboden door don lieer D. •!. Khhteweg)

^ I. l>i' \vij/.('. waarop imd di- iiidn-eidinjj- der inolecideii i'ckening

gchoiidcu nidct worden liij dr alleiding der toestandsvergelijking, is

iierluialdeiiik (iiidcrucr|i \ an discussie geweest. Zooals i)ekend is,

licdl \ \N i)Kn \Vaals liij de eerste aiieiding van zijn vergelijking,

— om licl iii\ o('i-(']i viui al'sidotendo elaslisehe krachten en dus het

schijnbaar in strijd komen met de (»nderstelling, dat alleen aanli'ck-

kende kraclileii werken, Ie \ciiinjdiii, — die afmeting niet in rekening

gelirachl dooi- middel van hel \iriaal. maar langs een geheel anderen

weg. Dit \erlaten \an den aanvankelijk betreden weg werd door

Maxwell') afgekeurd, door Tmt'i sii-eng gegispt, die zijnerzijds uit de

viriiialvergelijking gekomen was lol een toestandsvergelijking, zooals

ook IjORENTZ haar had oniwikktdd nl.

Over de waarde Aan dezen Aorm in veruclijking mei den oor-

spronkelijken vorm

(p + lQc-M^^V.'Y' (2)

is inderlijd in Xalnre een inleressajite ]iolemiek gevoei'd lussclien

Tait'-'), ivAYLKion ') en Kokïkwix; ':. Ter\\ ijl 'l'AiTeen vergelijkinu- van <len

\orm (1) \(ior de eimiu' juisle. en de aiieiding van van deh \\'a\j.s xoor

lieslisi onjuisi hield, omdal zi,j Jiooil lol dieu \(iriu zon kumu>ii leiden,

meende K o irn 'AV Ko Ie kimneu bewijzen, dal inteLjcndeel die einduil-

koinst \an den \oi-m (2) liehooi-de Ie zijn, een vorm, dien hij in

hooge male de voorkeur gal'. J>eze voorkeur, nit een zuiver mathe-

malisch ooLipiiiii niel te rechivaai'digeii, daar beide fonnnles identiek

zijn, waiuieer men alléén lel op de lei-men \an de orde — en de

termen \aii hooucr oi-de zijn in beide gevallen verwaarloosd — laat

zich gemakkelijk duidelijk maken ;iaii wie ovcrweegl, dat hel hier

|)h\-sische vraausiukkeu ;;cldi. Want terwijl uil den vorm (]j noch

hel bestaan van e<.'ii minimaaboliime. noch dal van een kritisch punt

1) Nature 10, p. il'i.

-) Nature 44, j). ."jili, 027; 45. \W.
•') Nature 44, p. i'.iO, .)97

: 45, so.

*) Natui-e 45, p. 1.")2, 277.
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kan afjreleid worden M. aecfi, zdoals l>cki'ii(i is, de verg. (2l heide,

al is het iiiel iiunieriek Juist, aan, één der tallooze gevallen, waarde
vergelijkijig van van uek Waals een veilige gids is voor hei (|iiali-

tatief beloop der versehijnselen. al vermag ze deze niet (inantitalief

weer te geven. Kokticwkc; leidt daarom dan ook nit de verg. (1), (2)
af'-'), dooi' in stede van de door Tait en Loukntz gei)riiikte waarde

\oor het aantal hotsmgen : I' ^: ~~~^ te stellen- y-*^—""^ «Ie
V c—b '

waarde, zooals ze door van dkh Wa vi.s en hem zelf ^\'as afgeleid.

Tot volkomen oxereeiistemming heeft deze discussie niet u'eleid,

evennnn een latere discussie, tiissehen Boltz.maxn') en van dek Waals')
gevoerd over de correcties, aan te brengen aan de waarde van h,

die in ( li en (2) constant wordt gesteld en gelijk aan het viervoud
van het \olnme der moleculen. Zooals hekend is, vonden Jagek') en

Holtzmann") bij eerste benadering l)„ = b^il+ '^^ -
j

\ oor de h uit (1);

VAN UEK WA.U.S ho—h^
[}
~ ^ ^) ''''''^' ''^*^ "'^ ^^^^ ^^^'^1' ''ecft

VAN DER Waals Jr. ) voor de laatste langs anderen w^eg bo=hJl—^^-\

gevonden, zoodat zijn uitkomst, wat de lerineu \aii de orde - eii ^
e'

betreft, overeenkomt met die van .L\(iEK en Holtzmann. Hoewel zijn

vader zich, in zijn sedert verschenen publicaties*)
: „geneigd noemt, de

waarde \ , als juist te erkennen,"" is hel voor een nauwkeurig lezer

niet twijfelachii-, dal die ,,geneigdheid"" nog ruim jdaals xmn- twijfel

overlaal, zoowel wat betreft de waarde van den coëfficiënt '',, als

die van den volgenden coëllicient
: ji, die eenerzijds als O.OOofS, ander-

zijds als ().0o69 wordt (jjigegeven.

1) Blijkbaiu- lieefl T.\iï dit uiut iiigeziwi, maar meent hij, dat het eigenaardige
van vorm [i) daarin ligt, dat /.e van den derden graad is ten opzichte van e

;

kh\arblijkelijk om de rol, die de drie door.sneden der isotherm met een lijn, even-
wijdig aan de '-as, in de theorie van v.\.\ dkr Waals s|ielen. Jhiar hij vergat, dat
elke toestandsvergelijking, die op geldiglieid aansjiraak maakt, die drie volumina
zal moeten aangeven.

-) Zie ook VAN DKit Waals: Coulinuiiiil 1SU',I, p. liij.

>) Deze Verslagen VII, p. 477.

*) Deze Vershigen Vil. p. .jo7.

'") Wien. Sitzungshei'. 105. p. l.").

'') Gastheorie, p. l.")!'.

') Deze Verslagen XI, p. (iiO.

"") Deze Verslagen .\11, p. 'Ji.

62*
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Xii is iii ili'ii l;uit>Ii'ii lijil ihiidclijk ^elilckcn, ^all lioo onti-wcücikI

Ix'laiij:' \(i(ir een jiiisic Idcsiainlsx iTuc^lijUiii^- do l<ciiJiis dozcr rori'cctios

iis. \'i>(ii-('ei>l is Ik'I ühinkman ) ucliikl aan te tooiieii. dal iiieii iiiot

coëfliciontcii, die iiici lu'laiiui'ijk verschillen van de door Uoi.tzmann

li^evdnden waarden. Iiel licdraü' \an Inelit bij (f Insselien 1 en 3000 at ni.

xiilkdiiicn jnisi kan weei'gex'en : vervolgens lieel'l van okk Waals')

geloond — zooals \ loeger reeds van Laaiï') — dal niel lielndp \an

/liT\
deze eorreelies de ki'ilische coétficieiit -= 3.(j wortlt ; e)i

V. /"• Jic

tlaarni('(k> is ccji dei- grodir afwijkingen van theorie en experi-

iiicnl. naar hel x-hijnl. (p|mi'lie\en. Deze hiatste nitkonist stelt

tevens op nieuw in 'l liciit, hoe groot, physisch gesproken, het ver-

schil is tiisschen een \ergelijking van vorm (1) of (2), al mogen ze,

matheniatiscli gesproken, ook al bij eerste, tweede of \ertlere l)ena-

dering aan elkaai' gelijk zijn. Iniuiers xonr gerninien tijd ree(ls heeft

DiETKKKi '). evenals oidan^is II mmmu, 'i. aanaelnonil. dai met een ver-

gelijking van den \oriii

(" + ,..) = -. !'+-,. +";•+! (:n

niet de llieorelische waarde (k'i' coëflicienicn de ici'ilisciu' (•iii'flii-iciil

hoogstens de ^^ aarde '.i kan l)ereiken, en deze vorm (bis nouil de

experinienteele gegevens kan weergeven, lln >ciiijni mij daarnninicl

van belang ontbloot, de ver.sehiileniie atk'ichngeii (k'r toestandsverge-

lijking na te gaan, om te zien, welke vorm voor de juiste moet worden

gehouden. Dat onderzoek zal ons tevens in staat stellen, een (lordeel

Ie x'elleii in licl i^escliil tiissclien üoi.tzmann i'ii \ \N i»i:i! ^\' aai.s.

§ "2. Zooals liekend is, berust hi'i bewijs dal \.\N DKü ^VAALS

oorspronkebjk voor zijn loeslaudsvergeiijking üeuex en lieefl. opiwee

stellin^i'U, waarvan d( rs(e uitdrukkelijk genoemd vvurdl, lerw ijl de

andere als van zeil' s|a'ekeii(l /.diidei- belonu wordl aaiiiicnumen. i )e

eerste stelling zegl. dal Imi aaiilal b(p|singen in een gas mei liolvoi-

niige nioleculeii wonit aau.ii'eu'ev en dodr de reeds genoemde lormide

P^ -'
. Nu heb ik iu ecu aiidi.Te iue(ledeeling ''

1 ei' reeds oi)
r — Il

gewezen, dal de/.e fdi-uiule (uij'uisl is en bij eerste benadering vervangen

') Deze Verslagen XII, p. TTjü.

~) Boi.ï/.MA.N.N-Feslsc-luifl, |i. :!U.-).

•') Aicliives 'ri-ylei- (21 \'ll.

*) Wifil. 69, jj. üsr..

=j DiLuk' 13, |). 35-2.

•i) Dil V.islag, p. '.)Ül,
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11 l>

1
\/'2!tii.<- 8 i-

moei woi'deii door; /'= . nl liij wrwaarlooxiiii!, dfi-
(.• b

1—2
t:

termen van liooner orde P = 1 + ^
« V 8 r

De andere stelling zegt, d;il de druk ()|i den wniid (of een denk-

beeldigen scheidingswand) omgekeerd evenredig is met de gemiddelde

weglengte. Reeds Kohteweg ') iieett bezwaar gevoeld legen deze onder-

stelling en daarom een anderen weg gezochl nm de toestandsverge-

lijking af te leiden: hoewel overtuigd van de Jni'^lhiMd dei- slellinu-,

heeft ook van der Waals ^) later een ander bewijs jicgeven, onidal hij

in deze stelling een on bewijst )are marhispreidv' /.a^-. Nu is echler naar

het mij voorkomt, na het versehijnen \an liel reed> uerileerde sink

van VAN DER Waals Jr. niet meer Ie betwijfelen, dal deze sielling

niet een onbewijsbare waarheid maar — althans in de hier gegeven

formnleering — een bewijsiiare onwaarheiil behelst. Immers zij zegt

hetzelfde als de bewering, dal de dridv oji de afstandssferen per vlakle-

eenheid, door de botsingen uitgeoefend, gelijk is aan dien op een denk-

beeldigeii of reëelen wand. Xn heeft echter van der AVaai.s Jr.,

naar het mij voorkomt ox'ertnigend, aanuetoond, dal wanneer men
b

de tei'men van de orde - in rekening brengt, de verhouding tiisscheu

deze drukken, op de gangbare wijze gedefinieerd, gelijk is aan

Zh
1 .

8 i-

Combineert men deze uitkomst niei de zooeven genoemde waarde

voor het aantal botsiiiü'en. dat {\Qn drnk op de afstandssferen aana:eeft

dan bemerkt nn'n wel. dat men ook langs dezen weg als eerste

correctie hel viervcuid van het volume der moleculen vindl. maai'

omtrent tien einchorm leert ons dit xoorloopij;- nog niels omdal in

ile mededeeUng van van dek Waals .]k. de verhouding der

drukivi'U niel in haar w.iren \ nrm gegeven is. maar onl\\iki<eld tol

een oneindin- \'ooi-tloop(>nde reeks mei \'(M-\\;i;ii-loozing Avv hoogere

niachlen, waaroj» het juisi xoor den eindvnrm aaukcnnl.

( tm dezen eindvorni af ti^ leiden, kan meu. als men w il \crunjden

\an afsiootende krachten te spreken, ile meihode üebrniken. die /.icli

baseert op de vcrmeerderiiiii \an hel li-;inspori van momeul. door de

l)Otsingen teweeg gebraciit. .Mt^n gaal daarbij uil \a\\ de opmerkinü-,

1) Deze Verslagen, Twee ie reeks, .\. p. 'M>'1.

-j Goiiliimilal ISyj, p. ÜÜ vlg.
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(lilt <lo li(ie\eellici(l l)C\vc'^iii,u'. <lic /.icli ucw (xnilijk liclioiiili'n aan do

iimk'riik'ii mei (U- siiclliciil \aii iliv.c Ih'wccl;!, Iiij ccii lintsinu zich

over ocMi zcUereii af'slaial iin'l (HH'iiidiiic siicllicid ) cMirllicw ccti,'!, wat

iiicii liri licstc iii/.irl ddui- Ie dcidvcii aan een criiii'alcii sidol \\aai-liij

Itcidi' iiKileciileii liiiii wt'ti' \('r\'(i|f>oii in de riclilinu, waarnil /.ij i<\\ani('ii,

iiK'l uxonieniinii' \an clkaai's licwc^iiiL;'. lid is dns jnisl alsol'/.ij nicl

oiic'iiidi.ü'e sncliicid dddi' clkaai' licni //ijii L;(',naan en verder nicls

j^eboiird is, dns duk jnisi alsof de iKH'xccilicid liewciiinu' — \'an \\ ier

bcwetiiiii;' <li' drnk \ an liet fia.s t'cn ,l;c'\ nlii' is^ /icIi int'l hcwcenl

niet de snelheid dry nmleenlen maar alsof bij iedere li'emiddelde

weu'len^'le, die afiicleiid woimIi. een afslan<l wordl nilii-espaard die een

,üemid<lel<le i'- \an de afstanden drv ninleciinl-nnddelpnnlen liij liol-

sinu'. /ij de afstand die aldns ^i'S|iaar<l wordt ',., .s\' '2 o|i elke \\e^-

Icngte \an -= <!an is dns de xcrmeei-derini;- \an den dridv

1/2 /TMS" _ /'

tl ('

[/2 Jim^

Is de i^ennddelde weulen^te, wanneer met hef elkaai' bedejvlveii \an

V i'h

alstanilssleren i-ekt'iiinu' wordt uehoiideii ;
—=

j?, waav [i ^=~- <j

dan is dns de faetur, waarmede i-ekcnini;,' moei worden ,nel)oudeii

b
1 -f ,?, en wij krijaen de slrenu' jnisie vcr.ü'elijkin.n-

r

Reeds Koktkww; heefi den liiei' in enkele woorden geseiictslen

fiedaehlengang, nit dien laler (i. .I.ujkh (1. e.) vooi- het eerst lol de

correctie l>o^=l>\ IH kwam, streni!' ontwikkeld '), maar hij seliiint

\ ^>- J
tol een ander resnilaal Ie komen. Dcv.e afwijking' is echter isleclils

schijnbaar. Immers Koütüw i'.i; /.egl'-j; „de .som- van alle afstanden

bij botsingen nilges])aard is dns A A l'rciis f- dt'). De som ecliler \an

alle afstanden, waarmede de /' inol(>cnlen het \ lak All in den tijd

dl Jiaderen is cchtei' ten duidelijkste l'r cas } dl."

1) Deze Verslagen Tweede reek.s X p. 'MV'l.

-) 1. c. p. 300.

b
") ^ = — in onze terminologie; v is liij Kop.tewei; de snellieid dii- Miulefiileii.
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Xii is hel m. i. oiibet\vijteIl);i;ii', dal, als ci'ii aaiilal iikiIcciiIch in

üeii lijd (// uil eigen snellieid een \\i-\j: /'/ ccx f- '// alle^üen en legeiijic

door de l)Otsiiii;en daarbij een weu 4 J /'r (•(/.•.*• r// l)cs|)aai-d wordl. die

Hiolecnien zirli scliijnbaav bewegen nicl wv. sneilieid Pr cosadfil -\-4:A)

en (bis hel aainal botsingen in die zelfde reden vernioerd is. Kortewkg
eeliter uaal V(jorl : ..Ten eindL- ibis JielzeÜ'de aantal bdlsinp'ii ni(M liel

vlaiv AB te verkrijgen, behoeven de molenden in phials van een weg
Pvcosfdt slechts een weg /Vro.vsli — 4.1jr// af Ie leggen ni. a. w.

het aantal botsingen van dit stelsel venneerderl in de verhouding

(1 — 4^1): 1." Xu is tussclien beide uitkonislen slechls verschil \an

de orde — en voor zoover men de groolhedcn \aii die orde wensclit
A.

te verwaarloozen, kan zeker Korteweg's uitkomsl geaccepleertl woiden.

Wenscht men ecider het \'raagstnk pruici^.ii'i'l te beslissen dan kan

alleen de eerste uilkomst worden aanvaard.

Immers Korteweü stelt het voor, alsof — lie besparing \an weg
in aanmerking genomen — in den tijd (I—4.1)r// een even aroolc weg
is afgelegd, als zonder besparing in den lijd dt. Nn wordi in di'u tijd

dt, zonder besparing, door de moleculen afgelegd: l'r ros i- <ll, inden

tijd (1 — ^A)dt dus: Pvcossdt (1—4.4). In den tijd df woi'dt bespaard :

AAFvcosfdt in den tijd {1 — iA)dt óns : (1~~ iA) -i Al'r cos e dt;

dus is de afstand, in den tijd (1 — 4J)r/< door Itesparing en werkelijke

beweging afgelegd, iets geringer (nl. l(i .1 '/'/ m.v f <//) dan die. in den

tijd dt door de werkelijke beweginu- alleen doorloopen 'j.

1) Misschien is Kouteweg bij het opstellen van de in den tekst genoemde for-

mule geleid door de oplossing van liet vraagstuk voor één dimensie die hij later

in Nature 1. e. gegeven heeft. Hij vindt daar — strikt juist — voor den tijd, verloopende

tusschen twee botsingen tegen den want! van een rij van // deeltjes van diameter

A, die zich over een totalen alsiand L kunnen beweaen met een snelheid V :

T = -^-.
L - it/.

Deze formule herinnert meer aan de uitkomst van KoRTEwEn dan aan de onze,

inderdaad echter komt zij met de laatste overeen, niet met de eerste. Immers, maakt
men de verhouding op van bet aantal botsingen mét en zonder besparing, dan is deze

L

L— )i\'

dus de weg afgelegd door eigen beweging besparing: n\ is de besparing. Dus
komt L overeen met {ï -j- i A) F r cos e (/f, )ix met A A 1' v coa é dt \ dus is ook

hier de veiliouding der botsingen (1 + i ^1) : 1. Met Kohtkweo's uitkomst 1 : (1—4 A)

zou correspondeeren de furnuiie (j = -——- , die wel met de eerste overeenkomt

wat betreft de termen van de orde , maar die zeker niet streng juist is.

Wel koiul uiel de lormule vuoi écu dimi.'usie. wal haar plivsisehe iu'leekenis

Q = j.
-

. Nu is L de lotale afstand waaru\er de inoleculeu kunnen l)ewegen,
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§ .'5. Tol \'Cl',ii'. (4) kmiil iiH'ii ilii-; /(iinli'l' Ih'1iii1|i dn- \ iri;l;ll-\ rl'-

gclijUiii.ti' i'U /.niidcr dal iin'ii liclnicri Ie -.|n'ckcii over al^lddlciidc

ki'aclilcii. I)al de iinoci'iiiL; \aii dc/.c rii de hcjiuliiiii \aii lid /.(n>i!;e-

iiaaiiidc ..atslooloiidp \iriaal" (i|i de w ij/.c als dil dooi' I>()|{kntz, Tait

011 lioi.TZMANN ucdaaii i^, lul di'/.i'H'dc iiilkiniisl Iridl. i> u-ciiiakk('lijl<

in te zien als incii in (k- i'oniiiili'.s. door Im'h udiriiikl, oxcral \ nor hel

aatilal liolsiuiiCMi sicll
i>',

iii slede \an . De iiildnikkiiiii'
r r

i?
is \"aii .iiT'cii lier inleuralies ariiankflijk en hel al'sloolend \iriaal

levert du.-. /.'7' ,i in slede van UT . Alen J^an dit üeinakkeiijk
V V

inzien, zelfs zonder de I)e\vijzen \aii I.oukntz en Iïoi.tzmann na Ie

\uaan, \\ant liet is duidelijk dal de lenn die in de \ iriaalxeriiolijking

konil door de liolsini>en. exeiii'ediu- iiiocl /.ijn niel het aantal diei'

holsiiiucu, (laar \\yoo holsinuen iionil in aard knnniMi \ rrseliillen ').

Hel seiiijiil dus alsof de iheoi'ir inderdaad h'iill lol den door'l'vri'

en DiKTi'.KK 1 \ ei-\\ aelilen \orni. die zich zoo sleeiil aan hd experi-

ment aan|)asl. Inderdaad echter is de nilkoinst een iianseh andere.

Inuner.s — - zooals ik in niijn andere incdeilcelinL;' in herinnering'

ó b
lirachl - heeft ,< liij eerste lieiiaiieriim niet de i^edaanle: 1 -\- ; —

,

zuoais .I.ÜJKR en IIoi.tzmann gewoonlijk sclirij\en. maar \ indt men op

11 h

den door (.'i.Arsiis hel eerst aangege\en weg tlaai'voor j-, en

1-2-

jsieeiiks dour ile deeling uit Ie \oeren en de termen \aii liooger oitle

5 h

te ver\vaar]ooz(>n, konil men tot den xorm 1 -| . Zofials ik daar
8 r

\eriler aantoonde, wonll met inachtneming der termen \an hooger urde

11 l'
. ..

/''
.

,.b"

8
(ï:

8 i-
^ v' ^ V"

h nb-' b' b"
1 - --

-H 1- <\ - +^'*V—

waar // een eindig getal is.

lielreft, een loeslandsvergelijliiiig ovori-cn, waaiiiij van lid vnkime ecu gifiullifiil

afgetrokken wordt, die een functie is van /' en f, niet een rürnuile van vorm (1);

maar wij zullen zien, dat onze rorniiile, in den tekst afgeleid, ook lot zoodanigen

eindvorm voerl.

') Van deze eigenschap is ook door Kouïeweg on van iikh Waals geliiuik

gemaakt bij lum op pag. 'Ji'J genoemde atleiding van (2) uit (1^
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Xn /.ijii weliswaar <l(' xcrdri-c (•(liM'licii'iilrii dc/ci- i'rck^, (ip ^
^
ru IJ

na. iii('( lickciiil, i'ii iiicii /.(Ml ilaaniil al' kiniiicii leiden, dal liet dan

ook \()(ii-l(Mi|uü ((ii\ crschilliii iiuiel /.ijn. ol' men de l(K'slaiid,s\erii,elijkiiig

schrijft ;

111 //- h' A'
b \-B \-C—

dan wel :

' + ^-j = vl' + -; + r,^ + ''7^r
• •"

maar ilat hosluil /.on oiigow elligd zijn. IrunuM's hef is nidüelijU, ja

zelfs waarschijnlijk, dat de coëriieienten \an teller en noemer in (G)

snel afnemen; het is dns mogelijk, dat door een (|noIient \an twee

\ornien. die elk slechts di-ie of vier termen helilien, de j'niste \'orm

goed wordt weergeg'e\en; daarnil volgt eciiter geenszins, dal men ook

bij den vorm (7) met drie of vier termen een groote benadering zon

verkrijgen, want de coëfficiënten \an de hoogere machten in (7)

hangen niet alleen af van de coëfficienlen der /loo'/i'fi- machten in

teller en noemer van (B), maar zij zijn ook functies \-an de coëfü-

cienten der lagere machten 1; ", „ ;
'2; ''

i,,; en van dien tiard, dat

zij niel nul worden ais de coëfficiënten der hoogere machten in (6j

dit »'('/ worden. Au \erdwijnt het \erschil tn.sschen (6) en (7) natuur-

lijk voor zoo groote waarden \an r, dat de reeks (7) sterk convergent

is, maar bij 't kritisch volume en in versterkte mate bij vloeistof-

vobunina treedt het onderscheid duidelijk op den voorgrond. Dit

blijkt ree(N uit het eemoudige kenmerk, dat een voi'ui als (6) zeer

goed een minimaalvolume kan opleveren; (7) alléén, als nieii een

oneindig aantal lermen in rekening brengt. En ook het reeds ge-

noemde ver.schil tusschen de nitkomslen van Diiotekici eenerzijds,

v.vN L,v\R en v.\n dkr W.\als anderzijds, toont aan, hoe voorzichtig

men zijn moet mei hel in\oei'en van schijnbaar volkomen geoorloofde

vereen \dudi gingen.

§ 4. Ook de andere tot nu loc voorgestelde wegen om de toestands-

vergelijking te vindeii, komen tot een soortgelijken eiiuKorm.

Van den dooi- Mot.tzm.vnx aangegeven, meest direct(Ni weg') is dat

gemakkelijk in te zi(>n. Innners het is duidelijk, dal /.iju formule (4),

die leidt lot den \ orm :

') Gaslheoiio p. 'J.
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r

nog ceii correctie liclHicfi wcuciis liet ovci' i'lkaar \;iIIcim1(m- afstaiids-

sf'ei'cii. De teller \aii deze lirciik wordt daarbij iiiciilirk mei dcii

iioeuiei- \aii de l)reid\ nil (.")). In den iKii'iiiei' kdiiil ci-n rorriM-lic

v'oor het deel \aii den eviiiidcr y. dal \alt liiiiiirii meer dan e(''n al'-

slands^t'eer, ut', /.ooals nieii ook kan /.eggen, vnov liet deel \aii een

oppervlak .1 dat /.icli binnen meer dan é(''n afstandssi'ccr licxiiidt. als

wij dal o|iper\lak .1 detijiieeren door de (•nnditi(^ dal lid /.icli overal

op een at'staiid > \an liet Iniilcnoppcrv lak lieviudt. Wij znllen dit

oppervlak J \ooi-laan lid ,.slool\ lak" noemen, omdat in <lal vlak dr

ki'aclil aangrijpt, die hij de bolsing op de moleciinlmiddelpimten werkt.

De liepaling van <le numerieke \vaardc der verdere coëriicienten

schijnt een uiterst langvvijlig Avei'k, althans Boltziiaxn heeft reedfi

in het liOincNTZ-niimmer der Arch. Néerl. aangekondiLiil dat hij deze

bcrekeniirn zou doen uitvoeren voor den eerstvolgcjulen coënicienl,

maar die berekening is iio^- niet gepubliceerd. liet schijnt mij echter

niet lv\ ijfelachtig. dal ook de nuniei-ieke waarde dezelfde moet zijn

als de langs andere wegen gevonden waarde. In elk geval vvordi

de eiiidv(n-m, ooi< vdluens deze methode

1 F^ F'
^ I

= ''''
•

''^

waarin // een eindig g(Mal voorstelt.

Nu is Ik'I verder niet moeilijk aan te locnien, dat ook de laatste

nog overlilijvende methode om de toestandsvergelijking af te leiden,

degene die lot de correctie ''/jj leklde, bij consequente toepassing

van haar beginselen moet leiden tot identiek dezelfde vergelijking

als (9). Zooals bekenil is, gaat deze methode er van nit, dat men den

druk niet slechts moet intcgreei'cn over hd volume /, maar ook over

de helft \au dat der afstandssferen : A, omdat een molecuul, met

zijn middelpunt o|i een afslaudssfeer gekomcMi, juist dezelfde kracht

onderv indt als wanneer het op het stootvlak is gekomen (het volume

door liet stootvlak ingesloten mag = v gesteld worden). Nu is (>chter

het vdlnint' der afstaudssfereu indei'daad kh'iner dan A, omdat er

afstandssferen sameuvalk.'ii. en mcji krijgt dii>')

1) Coiilimütat ISD'.t, p. liö.
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llc'l l'lijl\t nu «lus, ilal \\f ilcu iliiik //. op ilc t>ii\cii aaiigegovon

wiy/A' licpaald. iikkMcii iuloiirccreu ovn- lid ücliccli' linilcnó|i|i('i'vlak,

(Ie at's(ainl>st'('roii. noim' /ooxcr /.ij huilen elkaar \allen, daaroniler lieure-

]»oii '). en (lal dus liei a\i(una. \\aar\au \ an \n:K W'\\\.s uil'iiui;, dat

\\ «* ld. den di-uk n|i de al'slandssteren en dien (p|i den liuileiiw an<l uflijk

iiioii'eii stellen, juisi is. wanneer \\i' liel maar laten gelden \(Mir don

drnk //. T)e/.e nidvonisi is sleelils sehijnhaar in slrijd mei liel resul-

taat \aii \ AN ni':i{ Waals .li;.. dal de drnk /' op een vasten vlak-

ken wand /.icli \erlinndl lol den druk /'' o|i de al'slands>i'eren als

:! /,

1:1 — Immers de/.e drukken /' en /' /.ijn uextinden door de
S /•

totale lioe\eelliei<l moment. Iiij de liolsiiiücii L^ciexerd dooi' <len\\and

(en de afslandsslei en ), vcnleeld Ie denken oxcr liel luliili' opper-

\ lak. <liis te rekenen dal elk oppervlakle-elemeiil excnvcel liijdraagt

lot den impuls: de druk //, waai'xan liier s[ii'ake is, en die voor heide

liclijk hlijki Ie /.iju. wordt ilaareiileg(^n ge\-onden door te onderstel-

len, dal alleen hel gemiddeld rriji' ()p|)er\lak hijdraaut l(_il liel lescren

der hoexeellieid heweLiiiiL;- en ile r(^st dus een drnk =0 onder\'indt.

i)aariiit vulül

,
vrije oppervlak stoolvlak

,
/ h

totale oppei-\lak s(oot\iak \^
;•

,

vrije i)ppcrvlak at'siandssferen
,
/ H l>

~ totale oppervlak af«tandssferen \^ 8 r

11 />

p' ~ ¥7 3 /-

en dus — = e— =1
, hij verwaarloozing der termen van

F h 8 r

V

liooger orde.

Het belang \an iiei aldns aangevulde hew ijs ligt \ tior mij daarin.

1) Do consefliienlie van onze stelling: dal men do juiste toestandsvorgoüjking

vindt duor aan te nemen, dat elk oppervlakte-element, hetzij op een vlakken of

geki'omden wand gelegen, per oppeivlaklei'enlieid een druk p' ondervindt, mits

liet niet binnen een afstandssleer ligt, in welk geval de druk gelijk nul moet gesteld

worden, zou mede lirengen dat men dien druk niet integreerde over liet bescliik-

t)are volume (volume verminderd mot lid vrije volume der afstandssferen), maar

dat nog een correctie werd aangehiaihl in verband met bet volume der afstands-

sferen, die door bet stootvlak gesneden worden. Die correctie zou neerkomen op

vermeerderen van bet te inlegreeren volume met dat deel der afstandssferen, dat

zich tusscbeii bet stontvlak en den buitenwand bevindt, maar bet is duidelijk dat

dit volume evenzeer ver\vaarlo(jsd mag wurdoii als bol totale volume door die beide

oppervlakken ingesloten.
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<la( lii't nvliniik iiiaakl van lu't iilce dev ruolekiiiilsvstciiien, wior

inli'aiiiokrnlaire kracliloii niet iii de viriaalveruelijkiiiii' belioevcn te

\v(ii-den oi)genoineii, mits iiieii dan sleclits den dnik, o\er liet gelieele

\oliune dier systemen oeïntegreei'd, in liet vii'iaal 0{)neenit. Op de

groote \'ooi'd(ielen \an zidk een beschouwingswijze, door van UEit

Waals in zijn dissertatie reeds aangesti[)t en later nitge\Aerkt, behoef

ik niet te ^vijzen ; de mededeehngen van van der Waals over de

toeslandsx'ergelijking en fie theoi'ie der cyclische beweging zijn het

spi-ekendst i)e\vijs \uor haar waarde.

Nu is er weliswaar nog een verschil tussclien ons geval cii de

gevallen, waarop in de genoemde mededeelingen deze beschouw iiigs-

wijze wordt toegepast. Immers in de laatste bestaan ei', naar \Vii

onderstellen, werkelijk blijxende atoomsystemen, terwijl in ons geval

twee moleculen, wier at'standssferen over elkaar vallen en die dus

als systeem gedacht worden, slechts uiterst kort bijeen blijven. Maar
Avij zien, dat wij tol de juiste- uitkomst komen door aan te nemen,

dat ook het deel \an het stootvlak, dat binnen afstandssferen ligt,

deel uit maakt van een ,,systeem", en dus de daarop uitgeoefende kracht

niet medetelt '). Deze uitkomst is ook a priori geenszins onwaarschijn-

lijk te achten, immers dat deel van het stootvlak heeft juist dezelfde

essentiëele eigenschap als de andere deelen van ,,systemen", nl. bin-

nen afstandssferen te vallen, leL'wijl iu de genoemde mededeelingen

deze onderstelling omtrent het sluotvlak niet noodig was, omdat daar

de systemen nog door andere eigenschappen gekeinnerkt worden, die

het stootvlak niet bezit, b.v. gedurende betrekkelijk langen tijd deel

ui( te maken \'an hetzelfde systeeiri.

§ 5. De uitkomst, in de vorige § verkregeji. stelt ons nu in stiUit,

ook de eerste bewijsmethode van van dek Waals te gebruiken, om
den eindvorm te bepalen, zouder xnn het viriaal gebruik Ie maken.

Inuners wij hebben gezien, dal de druk /' op den wand, als de druk

op de afstandssfereii /" is, bepaald is door

1) De eigenlijke l)eteekenis van liet invoeren dier .sysleniwi kan nicii idilu.s uit-

diukken, d,-il uirn drn tni'slaiid van L'én gegeven Odgonhlik gelixceril dcnkl, en reke-

ning IiimkII met de aldus ontstaande systemen vuu meer dan één afstamlssfoer.

Daaidoor wordt ook het paradoxale (zie v. d. W.\.\ls Jn. I. c. p. (ili) weggenomen,

dal er in ligt, dat men deiijdnik =0 stelt op die plaatsen, die juist een botsing

gehatl iR'liiii^n ol' zidluu Ih'IiLcii nl. dr |.iunlen, die zii'li iu afslandssléreu bevinden.

Immers in dezen gefixeerden toestand zijn die punten werkelijk gevrijwaard tegen

de botsingen van alle amlero moleculen, dan die tot bun systeem behooren en

wier druk du^j als een intra-moleculaire kracht mag beschouwd worden.
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vrijp
(i|i|P('i \ i;ii\ Ml i( M \ iai\

.... (lOj

nuiicrv lak sl(i(il\ lal-

P lolalc '

'

(inncrvlalx al>taii(lsstereii
tolalc '

'

Xii i- (Ie iliiik ii|) (Ie alVlaiKlssI'crcii. zoiial^ lilijkl uil ('i.Aisiis'

Innimlc \(i(ir de \v('ji,-loiif|,1e. cxciirciliL;' aan

vrije—
—'-f- ()|)|K'r\ku\ jiislaiHlsstcrcii

totale '

'

Iiescliiklmar volmne

y.t)(Mk-ii wij liici'uil \(i(ir /* \iii(leii

oppervlak ytoolvlak
.

I
, lotaie

bescliil\liaar xolume

])(> l>cl(>pk('iiis \aii r' \ inden wij (l(i(ir liet voliinie «Ier nioleenliMi

•iciijk nnl te stellen ; lid lilijkl dan. ilal/= A'7'i.s, /uodat de toestandf?-

vergelijking wordt

p besc'lnkliaar xoiunie .,'..

vrije
\^, 'i 0|i|ier\ lak sloolN lak
totaio '

*

identiek met (9).

Vei-g. (10) doet ons le\ens iny.ieii. wal de phvsisclie lieleekenis der

gTOotlieden is, dooi- \ an dk.h Waai.s .Ii-. in /.ijn liewijs niet lieliiilp

\an liel \ iriaal uehrnikt. Iiniiiei-s liij inlenreert den druk y over liet

volniiie /•, (leii druk /" oxcr liel \dluni(> //, zoodal de loestan<ls-

verj!,-elijkin,n- wordl

/" \riie X
ƒ ,--—, oiiperxlak aisfandssferen \
f totale '

'

I

I '~^'~^r^> I

\ ; , ,
o|n)ei\lak stootvlak ƒV totale /

\\i\\ nier! li-oii\\cns reeds door liel lii'lioeiilde slllk (speciaal p. (i45)

ü'oeil Ie 1 e/e II, kan ill/.ii'll.

Hoewel liel niij iiiel ilnidelijk is, waarom hier over de lielfl \aii

liel xdliime der arslaiidsslei'eii ueïnleureerd moei worden, moei ik

erkennen, dal de iiilkonisl waarloe men ook /.onder liel bedoelde

bewijs kan komen, door eeii\diidi,u- de nilkomslen \an (Ii) en (il) iilentiek

te stellen - Jiiisl is. Ndor berekeninucii kan misseliien rormnle (1'J),

die /icli liel nauw>l aanslnil aan iWn oorspronkelijkeii vorm \an

VAN' DKK Waai.s, «ioode diensicn bewij/.en. Ik lia<l üelioopl, de aldus

xcrkroüen tbrmnle te kunnen ücbniikeii cmi de no,ii' beslaande \ei'-

seliillen tnsselien expejimeni en llieorie altluuis gedeeltelijk te doen

/' + „ I '--b ^.- I = RT . . (11)
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{T
verthviinen. met name het groote verschil in de waarde van —

'Tdp\

Tot nu toe hebhen die poiïiniren nog niet den gewenschten iiitshij»'

gegeven en liet is gemakkelijk in te zien dat dit ook niei zal kunnen,

zoolang wij iiijv. den teller van (11: niel \eel nauw keuriger kennen

ih\n thans. Het is duidelijk, dat deze teller kraehtens zijn ])hysische

heteekenis nooit nul zal kunnen worden vonr voluniina" grooler dan

het minimaalvolume ; nii kemieu wij dien teller eehter t-lechls inde

11 h
gedaante 1 ^— , een uitdrukking die nrd \\()i-dl voor zeer veel

o V

uTootere voluniina. ja zelfs voor de gewone \ loeistdfxolumina. \oov

11 b
deze voluniina zal ^\\^ het aanbrengen van de eorreelie 1

in plaats \an voordeelig, nadeelig werken. Eerst als de mathematische

vrije
vorm \ an twee \ aii de drie grootheden : ; ,- opi)er\ lak alslands-° totale

sieren; -—V oppervlak stootvlak: beschikbaar volunie. nauwkeuriger
totale '

' °

bekend is, zal men dus het recht hebben, lietere aausluiliug van expe-

riment en theorie te verwachten.

Natuurkunde. — De Heer \ an der Waals bieilt een mededeeliiig

aan \ an den Heer Th. Kohnsta.mm: ,,(>ci'r de verijeUjkiniien

ruji Ci.ALsu s ('II VAN DKK Waals rooi' de i/tiiiiddi'!de irfijlniijte

en liet aantal hof.sinijeii."

(Mede aangeboden door den Heer D. J. Kouteweg).

Verschillende \an de nielhdden, die \oorg(>sleld zijn (un de toe-

standsvergelijking af te leiden, maken gebruik vau tormules vuui- de

gemiddelde weglengle. Het is dus niet te verwachten dat men tot

onbet wijiel bare uilkomsten zal komen voor de eerste, zoolang niet

overeenstemming is verkregen omtrent de laatste grootheid. Nu is

het van algemeene bekendheid dal van dkk Waai.s voor de weglengte

en het aantal botsiimen in een nas niet \olkomeii harde, xolkonicii

elastische, bolxorniige 'moleculen heeft gevonden

(.•— () Il er ns' —
1 =—r- ^'=—r'' <^^

Niet even algemeen bekend schijni hei te zijn, tiat Cl.U"sii"s '), en iu

^) Kiuetisclie Tlieoiie der Uase, p. OU,
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Ilct is (luidclijk. ilal iiiiiisiciis vr]\ dc/xT stellen oiijiiisi imiet /.ijn,

en het scliijiit mij niet l\\ ijtelaelitiu' ilal dit 1) is, Zooals hekend is,

is lorinule (I) dour \ \N ni'.n Waai.s i^t'xouden door hel aanl)renji'cn

\aii een ronxrlie aan ('i.Aisns' n()rsi)r()nkclijke formule
')

l — -^ P= r (3)
.T 7)S^ r V

Xii is het ^ucniakkelijk aan te tooiien, dat 'Ace eoi-feelie ten oin'eelite

aan (li) aaiigebfaehl is. ^len kan dit zonder veel moeite (h)en, het/.ij

door het oorsproidielijk liewijs \an ('i.Msns \(ior (•')) li'eldig Ie maken,

niel inaciitneminL;- \an de reih-nen, die tot de l»e<l()elde eurreclie

lei(h'n. hel/.ij (h)oi- uchrnik te maken \ an van dkk Waaj.s' hewijs-

melho<h_^ \'oor ( 1 1. die inderdaad tol (."5) \derl. i\(_irtheidsiial\e wil ik

mij hier l»ej)erken tot het aanwijzen van de Ibnl in tien gcdaehlen-

i^anu. die VAN DKi! AVaat.s ^) en daarna Koin'K\VE(; •'), tot het aaid»i-eni;en

dier eorreelie lieel'l i;elei<l. l^ie gedachlen,!^ang komt in hoofdzaak

hi(>ro|i iHH'r. Eerst wordt lietoou<l, dat stel (3) geldt \oor een gas,

waarvan de moleenleji schijven zijn van gelijken diameter en aard

als de lie(loelil(> liolleii, welke schijven \(jorts de eigenschap bezitten,

zich loodrecht te stellen op de i-ichting \an hun relatieve beweging

ten opzichte \an een moleciiid. waai'mede zij gaan botsen. Daarna

wordi aldils betoogd dat \ool' bollen slel (1; moet gelden. (Ik

ontleen di'ze passage aan het bewijs van l\oi{TK\vi';(i "), waarmede dat

van \ \N DKH Waai.s geheel ovei-censtcmt).

,, Thans is evenwel het oogenltlik gekomen om de onjiiisle onder-

stelling ingevoerd in § 'A -- te verwijderen en de schijven o[)

nieuw door bollen te vervangen. Met gevolg daarvan zal niet zijn,

dal de aard di'r botsingen verandering ondergaal,- want eenig molecunl

J/, 1 welk zijl! weg voortzettende eenige schijf zoude bereikt hebben,

1) Wii'ii. Sil/.uagslicr. 105, p. U7.

-I H()LTZ.\i.vxx G;islli(.'ui-ie, p. 101.

») Pogg. 105, p. 2:J9.

') Deze ver.slagon. Tweede reeks, X. ::J21. Conliniiiliit IS'.l'.t. p. 4.") vig

•'') Deze ver.slagieii. 'l'vveede reeks, X. p. 34(i.

'; 1. c, p. 3a5.
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zal onfeilbaar vóór dien lijd liet oppervlak van ileii bol, dien wij ei'

thans voor in de plaats zetten, bereiken. Alle moleculen zullen dus

tot botsing geraken met dezelfde moleculen, wier schijven wij onder-

steld hebben, dat door hunne middelpunten werden doorsneden ; maar

al deze botsingen zullen iets vroeger plaats hebben, d.w.z. de wegen

zullen worden bekort.'" Uit deze verkoi-ting der wegen volgt dan de

vermeerdering van het aantal botsingen, daar dit aantal omgekeerd

evenredig is met de wegiengte.

Dat nu dit betoog niet alleen zijn uitvinders, maar nog daarna

zoo velen heeft kunnen bedriegen, ligt uitsluitend aan het dubbel-

zinnig gebruik van het Avoord weglengte. Vermijdt men dit, dan zal

ieder de gemaakte vergissing doorzien; want inderdaad komt dit

betoog hierop neer : In zekeren tijd bereiken een aantal deeltjes

zeker oppervlak ^4 ; nu bereikt elk deeltje een oppervlak B iets

eerder, dus bereiken in gelijken tijd meer deeltjes B dan A. Op
essentieel dezelfde wijze zou men kunnen aantoonen, dat van verticaal

neervallende regendruppels méér een spits dak treffen, dan een plat

van gelijke doorsnede. Die fout zal niemand maken, omdat het

duidelijk is. dat het aantal op het dak vallende regendruppels uit-

sluitend afhangt van de grootheden, die den stroom dier druppels

beheerschen en van de doorsnede van het dak. Hetzelfde geldt voor

de moleculen : en de grootheden, die de grootte van den molecuul-

stroom bepalen, zijn alleen de snelheid der moleculen, de wet der

snelheidsverdeeling, die dezelfde is, van welken vorm de moleculen

zijn, en het aantal moleculen per volumeëenheid.

Ik zeide reeds, dat de tegengestelde meening alleen haar kracht putte

uit het dubbelzinnig gebruik van het woord ,,weglengte". Ook van

de regendruppels zou men terecht kunnen zeggen, dat de weg (weg-

lengte) dien zij afleggen, om van een bepaald punt tot het dak te

komen, verkort wordt, als dit dak spits wordt gedacht. Evenzoo kan

men \an de moleculen zeggen, dat de weg (weglengte) van een bepaald

vast punt tot den bol korter is dan tot de schijf, maar dit is niet

de gemiddelde weglengte en natuurlijk is alleen deze omgekeerd

CAenredig aan het aantal botsingen. De juistheid van deze bewering

is gemakkelijk in te zien met behulp van onverschillig welke der

schijnbaar verschillende defiiuties voor de weglengte. Ik zal mij,

kortheidshalve, bepaleii tot die, volgens welke de gemiddelde weg-

lengte van moleculen, die zich met de snelheid c bewegen, gevonden

wordt door na te gaan, hoeveel moleculen binnen zeker tijdsinterval

botsen tegen een bepaald molecuul, op te tellen de wegen, door elk

van die moleculen doorlooi)en tusschen deze botsing en de daaraan

voorafgaande, en die som te deelen door het aantal dier moleculen.

63
Verslagen der Afdeeliiig Natuutk. Dl. XII. A». 1903/4.
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Stelli'ii wij ons ini \i>oi-, dr u'ciiiiddi'ldo weglengtc te bepalen van

de inolefuleii, die met een snelheid c, nit een riclitint;,- PP, botsen

eenerzijils legen de schijf .S, anderzijds tegen hel bolo|)i)ervlak B (Fig. 1).

Wij znllen deze nioleenlen de niolecnlen der bedoelde groep noemen,

llol is zonder betoog (hiidelijk, dat een molecuul dm' bedoelde groep,

wt'lks laatste botsing vóór iict ]] of .S' bereikte, plaats vond in een

inuii ,1 ') een korter weg zal hebben tot /)', dan lot S. In zoover

hebben dns Van der Waals en Kortkwp:g ongetwijfeld gelijk. iMaar

liici-uit \(tlgt geenszins, dat ook de ijcmkklehle weglengte in 't eerste

geval kleiner is. Immers het is duidelijk, dat onder de moleculen

der bedoelde groep, die in het beschouwde tijdsinterval, 7", <S bereiken,

sommige zijn, die hun laatste botsingspunt vlak bij S hebben,

b.v. in D. Deze moleculen met hun zeer geringe weglengte tellen

dus niet mee voor de groep, die B bereikt. Daarentegen zullen er

andere zijn, wier laatste botsingspunt zoo ver van i^ verwijderd is, b.v.

in E, dat zij in het beschouwde tijdsinterval T, wel B. maar niet /S

kunnen bereiken; zij zullen dus wel meetellen voor B, niet voor .S.

Dat door het in acht nemen van deze omstandigheden de gemiddelde

weglengte onveranderd blijft, ziet men het beste, door de ruimte.

Fig. 1.

waarin de laatste botsingspunten liggen, verdeeld te denken door

vlakken, evenwijdig aan B of S. Het is duidc^ijk, dat alle molecu-

len, die hun laatste botsingspunt hebben in gelijk genunnnerde vakken

(Fig. 2) dezelfde weglengte hebben; eveneens duidelijk, dal die bot-

singspunten over het geheele volume gelijkmatig zijn verdeeld en

ij Wij zullen zoodanig punt voorlaan liet ,,laatste botsingspunt" noemen. Dit is

dus het punt, waarin de bolsing plaats grijpt, die een molecuul doet overgaan in

de ,,bedoelde groep". De botsing tegen B of S doet het molecuul weer uit die

groep uittreden.
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dat het volume der gelijkgemimmerde vakken gelijk is, zoodat ook

de gemiddelde weglengte gelijk moet zijn.

Ware dus de door van der Waals

aangegeven rede van correctie de

eenige, dan zou formule (3) ongewij-

zigd streng geldig zijn; dit is echter

niet het geval, daar er een andererede

voor correctie bestaat, waarmede wij

echter tot nu toe niet rekening hiel-

den, daar deze invloed door van der

Waals en Kortevveg bij hun bereke-

ningen uitdrukkelijk uitgesloten werd, door van der Waals in de

volgende woorden'): ,,Deze formule — nl. (1) — moet slechts gelden,

zoolang de kans, dat nieer dan 2 moleculen tegelijk botsen, gelijk O

mag gerekend worden met betrekking tot de kans, dat slechts twee

met elkander in botsing komen." Scherper heeft Korteweg dit aldus

uitgedrukt ") : ,,For a short time after each collision the possibilities

of fresh collisions are considerably influenced by the |)r()\iniily of the

departing molecule. This intluence, certainlj of very difticult mathe-

matical treatment, is disregarded in my calculations." Met dien invloed

heeft Clausiüs voor 't eerst rekening gehouden ') waardoor hij tot

formule (2) kwam. Ik wil zijn bewijs hier even bespreken, daar het

leiden kan tot een nog meer benaderde waarde van de weglengte,

zelfs in principe tot het opstellen van een strikt juiste vergelijking,

die wij noodig zullen hebben bij de afleiding der toestandsvergelijking.

Clausiüs (l.c.) denkt zich het algemeene ge\'al van een punt, zich bewe-

gende in een volume Tl' tusschen allerlei stilstaande oppervlakken. Hij

berekent de kans, dat het punt bij de beweging f// een oj)pervlak-element

(h- zal treffen, door een oogenblik het punt als stilstaande te beschouwen

en het oppervlakte-element de tegengestelde snelheid te ge\'en. Is (9 de

hoek van de normaal op het element met de bewegingsrichting, dan

is de kans, dat het punt ligt in den cylinder cos 6 ds dl, gelijk aan

cos 6 ds dl
-~—

. Brengt men dit in verband met de kans van optreden van

zulk een hoek (9, en integreert over alle hoeken, dan viiult men voor

dS
de totale kans, dat het element getroffen wordt —— dl, dus voor liet

4 Tv

,S

totale oppervlak —— (//, zij de gemiddelde snelheid />, dus dl= v dt

1) 1. c p. 336. ,

"-) Nature 45 p. 152.

3/ Pogg Ergbd. 7 p. 244, vgl. Kinetisdie Tliooric ilcr Gase 1. f.

(J3«-'
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Doze afleidin<^- hlijfl strikt juist, zoolang alle oppervlakte-elementen

gelijke kans hebben, geraakt te worden en alle volume-elementen

gelijke kans, liet punt te bevatten. ^Mochten er elementen zijn waai'-

voor die kans mil is, dan moeten zij bij de integratie niet worden

meegeteld, l^eiikt men zieli de o[)pervlakken bewegelijk, dan is het

duidelijk, dat men nog op de bekende wijze de gemiddelde relatieve

snelheid moet invoeren.

Uit deze algemeene fornnde nu, valt het Clausius zeer gemakkelijk,

ook voor ons geval P en / te bepalen. Hij lieeft daartoe slechts de

opmerking te maken, dat bij een botsing het middelpunt van het

eene molecuul zich noodzakelijk op de afstandssfeer van het andere

moet bevinden. Willen wij dus het aantal botsingen van ilit eerste

nagaan, dan l)ehoeven \\ij slechts te vragen, hoe groot de kans

is, dat dit molecuul het o[)pervlak, gevormd door de afstandssferen,

zal treifen.

Wij krijgen dus

V n Jt ns'' —

üT ns^ r V

Nu maakt Clausius echter de opmerking, dat niet alle oppervlakte-

elementen getroifen kuimen worden door het bewegende punt, n.1.

degene niet, die zich binnen afstandssferen bevinden. Eveneens moet

van het \olume r het volume worden afgetrokken, dat zich binnen

afstandssferen i)evindt. Door de grootte deze oppervlakte-elementen

bij eerste benadering te bepalen verkrijgt Clausius

b U h

V 71 H^'' - 8 l'

l—-^— = P= r .... (2)

_ 1-2-
V U V
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noemer dezer breuk opgeteld worden liet oppervlak, dat zich bevindt

binnen twee afctandssferen te gelijk, daar men dit in den term

te veel heeft afgetrokken ; bij de bepaling dezer breuk is nl.
8 V

aangenomen, dat alle afstandssferen bniten elkaar vallen. ÏMaar dil is

niet de geheele term van de orde -—, zooals Boltzmank ^) aangetoond

, n b
heeft, want bij de bepaling der grootheid —— is een onderstelling

b'

gemaakt die alleen geldt bij verwaarloozing der termen met—.

Voorts moet men den teller aanvullen met het volume der afstands-

sferen, dat zich binnen andere afstandssferen bevindt, en dus in den

term '2b te veel is afgetrokken. Men komt aldus tot een \orm

11 6 b' b"
1 h B \- + A^—

8 V f'^ V"
, ,,

S = . . (4) ')
'

b llb' P b» ^ ' '

\ -2 ~ ^ ---+ C,~ + .... + N, -
V 16 f V f"

Avaar n een eindig getal is; immers een punt kan in niet meer dan

een eindig aantal afstandssferen te gelijk liggen, naar \ax Laar ")

Avaarschijnlijk gemaakt heeft, in niet meer dan twaalf. Men moet

echter in 't oog houden, dat de grootheid r die in ^ voorkomt niet

het %wlume v, maar het beschikbaar volume voorstelt en deze grootheid

dus eerst bepaald zou moeten worden uit de ii^ machts-vergelijking:

17 ^-^ b' b"

iu v,i In 'n

0\'er de coëfKicienten, die in de grootheid ,i voorkouien, laat zich

weinig zeggeji. Zooals Boltzmann *) heeft aangetooud, behoeven zij

oui de door hem genoemde omstandigheid, niet afwisselend \an teeken

te zijn zooals men zou verwachten zonder die omstandigheitl in reke-

niug te brengen. Zoo is bijv., naar Boltzmann aangetoond heeft, C^

niet negatief, maar positief. Yoorloopig is er, om de uiterst lang-

wijlige berekeningen, die uit te voeren zouden zijn, ook weinig kans

op, dat verdere coëflicienten zullen worden bepaald. Toch zal formule

(4) ons reeds in dezen vorm van uut kuiuien zijn voor de afleiding

der toestandsvergelijking.

1) Deze Verslagen Vil p. 477.

-) Tot denzelfdeii vorm voeren, verder voorlgezel, de ontwikkelingen van Boltz-

mann's Gastheorie pag. 148 en volgende.

^) Areh. Teyler (2) VII laatste pagina.

•; Deze verslagen VII p. 477.
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Natuurkunde. — De Heci- van dek Waals, biedt ccii iricdedeeling

aan van Mcj. ,1. Ivki'DI.kk : „Benige opmerkingen over Sydney

Young's distillatieregel.

(.Mede aangeboden dour den lieer P. Zeeman.)

Voor eenigen tijd werd door Sydney Young een regel van gefrac-

tioneerde distillatie gegeven '), die op liet eerste gezicht zeer vreemd

sc'liijnt. Volgens dien regel toch zon bij distillalies met een goeden

distilialieopzet het gewicht van l)et distillaat, dat beneden het gemid-

delde Aan de. kooktemperaturen der componenten overgaat, bijna

gelijk zijn aan het gewicht der nlee^^t vhichtige component, ook wan-

neer de scheiding ver van volkomen is. Die overeenstemming zou

zoo groot zijn, ilat Young er zelfs een algemeenen regel van quan-

tilatieve anal vse op baseeren kon ; althans Aoor stolfen wier kookpunt

niet al te dicht bijeen ligt. Nu geleek het echter onwaarschijnlijk,

dat die regel sleeils zou uitkomen, geheel onafhankelijk van den

aard der ï'c-lijnen en van de samenstelling van het mengsel, waarvan

men uitgaat. Daarom heb ik eenige mengsels gedistilleerd, o.a. ook

met den door Yoinü beschreven distillatie-opzet, dien hij ,,evaporator"

genoemd heeft.

JU begon met enkele van de voorbeelden, ook door Young

gekozen, en zag inderdaad den regel daar\oor bex'estigd. Daarop

tracht te ik de grenzen van zijn geldigheid vast te stellen, door

een mengsel met zeer steile Tx-\\]i\ te nemen, zoodat nauwkeurig

kon worden nagegaan, wat er gebeurt, wanneer de distillatie

wordt afgebroken boven of beneden het gemiddelde kookpunt. Ik

nam daartoe benzol (kookpunt 79',G) en aniline (kookpunt 180°)

en begon met zoodanige samenstelling, dat het aanvangskookpunt

reeds moest liggen boveii het gemiildelde van de kookpunten dei

componenten, in de meening, dat in dit geval Young's regel zeker

niet zou kunnen uitkomen. Toch werd ook nu de regel bevestigd,

maar het verloop der distillatie leerde tevens zijn karakter kennen.

Want het bleek, dat, onafhankelijk van de samenstelling van

het mengsel, zelfs wanneer dit uit 4 Vo benzol en 96 % aniline

bestond en dus een thermometer, dien ik in de vloeistof geplaatst

had, reeds in het begin der distillatie bijna 180^ wees, de tempe-

ratuur boven in den opzet langen tijd constant op 80'' bleef, en

dan plotseling zeer snel tot 180' steeg, zoodat de distillatie met

hetzelfde gevolg zeer veel boven of beneden het gemiddelde, 129° 8,

had afgebroken kunnen \vorden. Het bleek m. a. w. dat met Young's

1) J. Ghem. Soc. 81 752.
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toestellen reeds bij éénmalige distilhitie een bijna volkomen scheiding

werd bereikt. Dat dan de bedoelde regel geldt, spreekt van zelf.

Daar, waar de JIc-lijn minder helt, zooals bij benzol en toluol

vond ik toch steeds, dat de thermometer gedurende het grootste deel

der distillatie in de buurt bleef van het kookpnnt der meest vluch-

tige stof, en dan plotseling sterk steeg, daarl)ij de middentemperatuur

snel passeerend, zoodat ook hier liet afbreken bij de temperatuur die

het midden is tusschen de kodktemperaturen der componenten, niet

essentieel is.

Waar dit niet het geval is, zooals bij distillatie met minder goede

opzetten of bij mengsels met zeer vlakke 7!c-lijn, gaat de regel niet

door. Als voorbeeld geef ik de volgende drie distillaties, waarxan de

eerste, waar een mengsel met sterk hellende Jlr-lijn gedistilleerd is met

den evaporator, in o\ereenstemming is met den regel; terwijl de tweede,

waar hetzelfde mengsel met een gewonen rechten opzet en vooral de

derde, waar een mengsel met vlakke 7't'-lijn met den e\aporator

gedistilleerd is, van den regel afwijken.
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weinig in gewioiit zullen vei'scliillcii cii dus de afwijkiiiü,- van den

regel betrekkelijk klein is, is, duukt me, niet verwündcrlijk.

Ik meen dus te hebben aangetoond, dat Yodng's regel wel een be-

wijs geeft van de uitstekende werking van Yoüng's distillatie-opzetten,

maar dat men er, uit het oogi)uiit van quantitatieve analyse, niets

anders in moet zien dan een toepassing van de meest voor lie hand

liggende handelwijze, dat men nl. één stof uit een mengsel in

zuiveren staat afzondert, om haar dan afzonderlijk te wegen.

Natuurk. Lab. der Universiteit. Amsterdam.

Scheikunde. — De Heer van Bemmelkn biedt eene mededeeliug

aan \an den Heer H. P. Barendrecht over: „Enzym-ioerhing
."

(Mede aangeboden door den Heer VV. Einthoven).

GeiiiviTtecrde

rietsuiker.

Het volgende is een voorloopige mededeeliug van den schrijver

over zijn studie van de cnzvm-werkingen gedurende de laatste

twee jaar.

Van den aanvang af was schrijvers doel te zien, in iioevcrre een

voortgezet onderzoek van eenvoudige enzym- werkingen overeen-

stemming zou brengen met de hypothese, dat de enzymen door

straling hun katalytische werking uitoefenen. Uitganspunt dezer hypo-

these was de eigenaardigheid van

de werking der enzymen, die deze

zoo scherp onderscheidt van die

der zuren. Eeji graphische vooi'-

stelling van de werking eeuer

zelfde zuur- of enzym-hoeveelheid

gedui-ende denzelfden tijd op ver-

schillend geconcentreerde rietsui-

ker-oplossingen b. V. maakt dit

verschil dadelijk zeer duidelijk.

Fig. 1 geeft een schema van de

inversie door zuren. De lijn, die

recht blijft, wijst aan dat de hoe-

veelheid omgezette rietsuiker even-

i-edig blijft met de aanvangscon-

centratie.

Bij enzymen wordt het alge-

meene beeld door fig. 2 weerge-

geven. Bij de rietsuiker-inversie

l).v. I)lijt't (ie lijn tot 0.17„ aan-

Aanvangsconcentratie van de rietsuilicr.

Fis. 1.

Geïnverteerde rietsuilcer.

Aanv.injjseoncentratie van de rietsuiker

FiK. 2.
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Vangsc oneentratie een rechte, daarna huigt zij naar de ,oas en wordt

blijvend evenwijdig hieraan.

Dit karakteristieke gedrag van de enzymen wordt nu onniiddelijk

verkLiard door de \erder te ontwilckelen stralingstheorie.

Houden wij ons eenvoudigheidshalve aan het voorbeeld van de

invertine-werking en denken wij ons naast elkaar twee rietsuiker-

oplossingen, een van 20°/„ en een \an 10° „. In de oplossing van

20% zal de straling om elk enzymdeeltje betrekkelijk spoedig

geabsorbeerd zijn tloor de omringende rietsuiker-moleculen, in die

van 10°/,, zal de spheer, Avaartoe de enzym-werking zich kan

uitbreiden, grooter zijn. Zoolang de oplossing geconcentreerd genoeg

is om alle straling, van een enzym-deeltje uitgaande, ten slotte toch

door een suiker-molecuul op te \angen, voor dat de afstand zoo

groot geworden is, dat de stralingsintensiteit te kort schiet om
omzetting teweeg te brengen, zal een enzymdeeltje ook steeds dezelfde

werking moeten uitoefenen. Men zou een enzymdeeltje in geconcen-

treerde suikeroplossingen kunnen vergelijken met een lichtbron in

mist van verschillende dichtheid, Hoe dichter de mist, hoe kleiner

de spheer om de lichtbron, die alle licht absorbeert.

Wanneer rietsuiker echter de straling van invertine absorbeert,

moeten wij hetzelfde in meerdere of mindere mate verwachten van

de omzettingsprodukten. Reeds door dat mede-absorbeeren van de

werkzame stralen zullen deze vertragend op de omzetting moeten

werken.

Nu gaven mijne proefnemingen, vele malen herhaald, als uitkomst,

dat de inversie van rietsuiker door invertine, bereid uit zorgvuldig

gedroogde gist (later zal de belangrijke invloed van de bereidings-

wijze der invertine besproken worden) eA'eu\eel Aertraagd wordt

door glucose, levulose en invertsuiker.

Zoo werd door dezelfde hoeveelheid gist-extract in dezelfde omstan-

digheden geïnverteerd ') uit

:

107„ rietsuiker 49.37„

107„ rietsuiker + 57„ glucose 38.57„

107„ rietsuiker -f 57„ levulose 38.37,

lO"/,, rietsuiker -f 57„ invertsuiker 38.3",,

Uit de gelijkheid dezer drie laatste cijfers blijkt reeds, dat wij

hier niet te doe)i hebben met een vertraging door een omgekeerde
reactie, een reversie.

Verder werd vastgesteld, dat de andere he.xosen juist twee maal
zooveel vertragen als glucose of levulose

:

^) Alle .'uikerbepaliiigen zijn hier gedaan volgens de nauwkeurige gewichts-

analytische methode van Kjeldahl.
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8% riolsnikoi- 43.67» geïnverteerd

87(, rietsuiker -\- 2 7„ galactose 35.57(,

87, rietsuiker + 2°/, mannose 36.17„

87, rietsuiker + 47„ glucose 36.17,

Uit deze resultaten blijkt, dat de inversie-verseliijnselen zich ge-

drageji, alsof van een invertine-deeltje twee stralingen uitgaan in

gelijke hoeveelheid, die wij voorloopig glucose- en ievulose-sti'alen

kunnen noemen. Elke straling afzonderlijk is in staat een rietsuikei'-

niolecuul te inverteeien ; de glucose-straling wordt door de glucose

alleen niet geabsorbeerd, door de levulose wel; de levulose-straling

gedraagt zicii onigckeei'd evenzoo. Beide stralen worden in overeen-

stemming hiermede ook door elke andere hexose geabsorbeerd. Wij

kunnen dus inverline opvatten als (waarschijnlijk) een eiwitstof niet

glucose- en Icvulose-groepen in bijzonderen, stralenden, toestand.

Hoe dat zij, de stralingshypothese zal blijken tot \'erder quantitalief

onderzoek te leiden, gevonden resultaten te verklaren en nieuwe te

voorspellen.

Nemen wij een voldoend geconcentreerde oplossing van a gram

rietsuiker in 100 Cc. water. Een gegeven hoeveelheid invertiiie le\ert

dan in de eerste minuut een hoeveelheid invertsuiker m, onafhankelijk

van a. Zoodra ccliter wat invertsuiker gevormd is, verandert de

toestand. De enzym-stralen worden nu niet alleen door de rietsuiker

maar ook door de invertsuiker geabsorbeerd. Noemen wij het absorptie-

vermogen van de invertsuiker ten opzichte van dat van rietsuiker n,

tian is na verloop \an een tijd t, als .v de resteerende rietsuiker

voorstelt, de omzettingssnelheid — d.c niet meer )n, doch

.V— dx =: m dt.

a; -\- n{a — *•)

a— X
Substitueeren wij = y en integreeren, dan ontstaat de verge-

lijking

1 "N 1—

«

m
Ml— +— y = -t

1— y J 11 na

of overgaande tot gewone logarithraen

1 ]

—

n m
log

1

0,434 y = — 0,434 t
1— 1/ n na

In deze vergelijking komen twee constanten voor. De eerste, m,

is dadelijk experimenteel te bepalen uit do aanvangssnelheid. Nemen
in

wij b.v. de experimenten van A. .1. Bkown '), dan is — of de fractie,
a

1) Journ. Ghem. Soc. 1902 pag. 377.
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. , . . ,
0,130

111 het be"in per minuut neinverteerd :
. Substitueêreii wij deze

waarde van ia in onze sergeiijking, dan vinden wij voor n gedurende

de gelieele reeks van Brown's cijfers nagenoeg 0.5.

Het blijkt dus, dat de absorptie-vermogens van twee moleculen als

rietsuiker en glucose of levulose tot elkaar zich verhouden ongeveer

als 2 tot 1, dat is als hunne massa's of misschien oppervlakten.

Immers, de vertragende werking van glucose en levulose vonden

\vij gelijk aan die Aan invertsuiker. Per gewichtseenheid is de ver-

houding van het aantal moleculen in glucose b.v. tot dat in riet-

342
suiker —— . Als nu het absorptie-vermogen van een molecuul glucose

lbo

zich verhoudt tot dat van een molecuul rietsuiker als 180 tot 342

en wij bedenken, dat glucose de helft der totale invertine-straling

ongehinderd doorlaat, wordt de verhouding in absorptie-\ermogen

van een gewichtsdeel glucose en een gewiclitsdeel rietsuiker

:

342 180 1 _ 1

Ï8Ö 342 2
""

2

360
Een gewichtsdeel rietsuiker wordt l)ij in\'ersie —— deelen invcrt-

342

suiker. Dus 7i, het relatieve absorptie-vermogen van de omzettings-

, j , ,
360 1

produkten van een gewichtsdeel rietsuiker is hier —— . - = 0,525.

De formule voor de onizettingssnelheid wordt daarmede

log
i-

0,393i/ = 0,827 -t.
1

—

y a

Aan deze formule voldoen de reeds genoemde experimenten van

1 1 -!-.!;

Brown nog beter dan aan de empirische formule 2k^:^-log-—-
t 1

—

X

van Henri.

De juistheid onzer afleiding kunnen wij verder als volgt aan het

experiment toetsen.

Ijaat van te voren bij de a gram rietsuiker nog h gram glucose

of levulose per 100 Cc. zijn opgelost, dan zal de onizettingssnelheid

voorgesteld worden door:

X— dx = dt.
X -{- 71 (a — ,*•) -f" 2 ^

a—X
Door weer ^ ?/ te substitueeren krijgen wij, met gewone loga-

rithmen, hieruit:
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dy\ in 1m
terwijl zonder toevoeging — =—

.

V '" /i/ = o «

Ziehier de experiiiienteele resultaten

:

10°/„ rietsuiker 10»/„ riets. + 2.57„ levulose

geïnverteerd 147„ 12.5% TT '"^ =12.4

lOVo rietsuiker 107, riets. + 57» glucose

1
geïnverteerd 12.47„ 9.77, ÏTb^'^-^—

^'^

' + Y7
107„ rietsuiker lO"/» riets. -f lü°/„ glucose

geïnverteerd 19.17„ 12.47„ ——19.1 = 12.7
1 o

87„ rietsuiker 87„ riets. + 167„ glucose

geïnverteerd 16.6"
'„ 8.2% ——16.6= 8.3

1 o

^ + YT
Het was nu te verwachten, dat ook allerlei andere neutraal

i-eageerende stoffen ^'ertragend op de in\ersie zouden werken, al

naarmate zij de enzym-straling absorbeeren.

Ziehier eenige gevonden cijter.s :

In gelijke omstandigheden werden door dezelfde enzym-hoeveel-

lieden geïn\'erteerd in :

107o rietsuiker 38.57„

107„ rietsuiker + 57„ ureum 28.5",,

10"/„ rietsuiker + 5"/„ manniet 33.—7»

10"/„ rietsuiker + 5"/„ erjthrlet 28.—
»/„

10"/„ rietsuiker + 5% glucose 29.8"/„

In een andere proefreeks :

10"/,, rietsuiker 58.1°/„

10"/„ rietsuiker -f 5"/„ dulciet 50.4"/„

J07o rietsuiker + 57„ glucose 47.87,

Er schijnt eenig verband te zijn tusschen de asymmetrische kool-

stofatomen en de absorptie.
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Bij inversie van meer \er(lii)itle rielsiiikeroplossiiiiieii zullen de

boven ontwikkelde eenvoudige betrekkingen niet meer bestaan. Ver-

kleinen wij de aanvangseoncentralic, dan zal vrij spoedig een \er-

dnnning bereikt zijn, waarbij een deel der straling niet meer tijdig

een rietsnikermolecunl Irefl, ilorli liet/.ij door liet water ten slotte

geabsorbeerd wordt, hetzij in elk ge\'al bij bereiking \an een rietsniker-

molecunl te verspreid geworden is om nog inversie te kunnen geven.

De lioeveelheid rietsuiker, door een gegeven lioeveellieid inxerline

omgezet, zal dus steeds afnemen. Ten slotte zullen wij eeliter een

aanxangsconcentratie bereiken, waarbij binnen de splieer van werking-

van een enzvmdeeltje geen twee rietsuiker- of invertsuiker-moleculen

meer elkaar kumieii bescliaduwen. Van af dit jmnt zal de omzetting

door de gegeven enz_vm-hoe\eellieid veroorzaakt, juist evenredig zijn

met de rietsuikerconcentratie. Immers de reactiesnelheid hangt dan

edurende het geheele verloop slechts af van het aantal rietsuiker-

moleculen, binnen de actieve stralingsspheer van een enzymdeeltje

gemiddeld aanwezig.

Hier volgen eenige van de gevonden cijfere, die steeds dezelfde

regelmatigheid vertoonden :

Concentratie Geïnverteerd Geïnverteerd

rietsuiker in gr. in gr. per J 00 Cc. in Vo-

per 100 Cc.

0.05 0.022 44.—
°/„

0.1 0.0448 44.87o

0.125 0.0545 43.8V„

0.25 0.097 39. -"/„

0.5 0.J74 34.7 V„

1.— 0.240 24.—V„
2.— 0.317 15.97„

Een andere reeks gaf

Concentratie Geïnverteerd

rietsuiker in gr. per 100 Cc. in gr. per 100 Cc.

3 0.86

4 0.95 .

5 0.96

7 0.93

Dat in zeer verdunde oplossingen de enzym-inversie werkelijk geheel

als een monomoleculaire reactie volgens de foimule k = - loq
t ^'l-y

verloopt, werd nog eens bevestigd door vervolging der omzetting

eener oplossing van 0,096";',, rietsuiker.
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Tul mi toe liebbeii wij de s_yiillietisclie werking der enzjmstraleii

een\'oudigliei<.l8lialve buiten bes(•llOu^villg gelaten. Daar het licht als

katalysator synthetisch en ontledend werken kan, moeten wij ook

hetzelfde van de enzymstralen verwachten. Dat wij daarvan dikwijls

niets bemerken, heeft bij de invertine althans zijn oorzaak vooreerst

in de secundaire omzetting van de splitsiiigsproducten. Reeds 0'Sulliv.\x

en Thompson ') vonden, dat invertine uit rietsuiker glucose in biro-

teerenden toestand afscheidt. Tanret ') en Simon ') hebben later licht

verspreid over die birotatie-kwestie.

De biroteerende «-glucose is stam der «-glucosiden en de half-

roteerende -/-glucose stam der j?-glucosiden ; zij zijn \olgens hen de

twee stereoisomere laetonen

„ HOH HOH H HOH
^qC — C — C — C — C- CH.OH.

I

Q 1

De in oplossing stabiele vorm, de j?-glucose, beantwoorilt aan tle

aldehyd-formule CH.,OH (CHOH), COH.
Tegenover deze opvatting \'an de stabiele glucose als aldehydvorra

staat die van anderen, o. a. Armstrong *) en Lowry ') die haar als

een evenwichtstoestand van de «- en y-glueose beschouwen. Mijn

ondei'zoek pleit voor de eerstgenoemde meening.

Invertine is in het algemeen het enzym der «-glucosiden. Rietsuiker

is ook als «-glucoside op te vatten, in overeenstemming met het feit,

dat bij inversie de glucose steeds in de «-modificatie wordt afge-

scheiden. Deze «-glucose nu zet zich echter gaandeweg in /5-glucose

om en maakt daardoor terugvorming van rietsuiker onmogelijk. Van-

daar dat ten slotte altijd alle rietsuiker door invertine wordt gesplitst.

Voortgezet onderzoek leerde echter, dat er nog een andere reden

kan zijn voor het verborgen blijven van reversie-verschijnselen. De
wijze van bereiding van de invertine, dat is van het gistextract,

bleek namelijk van grooten in\loed te zijn op de eigenschappen \an

het enzym.

Aanvankelijk ben ik ter bereiding van een zoo krachtig mogelijke

invertine uitgegaan van een gist, die in een rictsuikeroplossing

gegi'oeid was. Met kieselgulir gemengd, werd deze bij lage temp. in

1) Journ. Chem. Soc. 1890 pag. 86 1.

2) Zie Dictionnaire de Ghimie de Würtz. 2e suppl. p. 7(i4.

3) G. R. 1901 pag. 487.

•') Journ. Chem. Soc. 1903 pag. 130.'j.

5j Joum. Chem. Soc. 1903 pag. 1314.
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het vai'iuuii gedroogd. Daarna nog een luill' iiiir \n\ lOD" in een

gewone droogstoof.

Door de menging mol kiesclguhr wordl de latere extractie en 111-

tratie zeer vergemakkelijkt. Met zulk filtraat, telkens verscli bereid,

zijn de boxen vermelde proeven uitgevoerd.

Later bleek nu, dat ook gewone gist een enzym geeft met dezelfde

eigenschappen als boven besciireven, mits de droging bij niet te liooge

temperatuur iieeft plaats geliad. Gewone levulose is in oplossing in

't algemeen tegen minder bestand dan glucose. Ook in inverfine

komt meestal een verschil in dezelfde richting voor den dag. Droging

bij te liooge temp., verhitting van het droge gist-kieselguhrpoeder

boven 100° of alcohol-precipilatie van het e.xtract en weer drogen

van het neergeslagen enzym — gaven hei-haaldelijk invertine, waar-

van de werking door levulose aanmerkelijk meer dan door glucose

Averd vertraagd. De actieve levulose wordt dus meestal eerder onwerk-

zaam dan de actieve glucose.

Zoo wordt ook verklaarbaar de aanvankelijke tegenspraak mijner

resultaten met die van Victok Henri ^). Deze vond o.a. :

„Pour 1'additlon d'unc même quantité de sucre interverti, Ie ralen-

tissement est d'autant plus faible que la concentration en saccharose

est plus grande. Ce ralentissement est produit presque uniquement

par Ie levulose contenu dans Ie sucre interverti."

Waarschijnlijk heeft Henri zijn invertine verkregen uit bij hoogere

temp. gedroogde gist of de handelsinvertine gebruikt, die door alcohol-

precipitatie verkregen is. Dat de vertraging van een zelfde hoeveel-

heid invertsuiker kleiner is naarmate de rietsuiker-concentratie grooter

is, volgt onmiddellijk uit de stralings-theorie. Dat de levulose het

grootste aandeel had in die vertraging was slechts een pathologisch

verschijnsel van de invertine.

Nu moet ook de mogelijkheid in het oog gehouden worden, dat

door die schadelijke inwerkingen de straling zooveel verzwakt wordt,

dat de reversie niet meer kan j)laats hebben, of dat de stralende

«-glucose is overgegaan in stralende ji-glucose en de laatste ook nog

maar alleen kan inverteeren. Het is zeker te verwachten dat, Avanneer

slechts actieve glucose of actieve levulose alleen is overgebleveu, het

reversie-vermogen verminderd of vernietigd is.

Üm de eerstgenoemde reden van het verborgen blijven der reversie —
de secundaire omzetting van «-glucose in (?-glucose— Ie \ erminderen,

kunnen wij de omzetting zeer snel laten verloopen, dus veel enzym

aanwenden. Een grootere hoeveelheid extract \an bovengenoemde,

1) G. R. 1902. 24 Nov. pag. 917.
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ten slotte '
^ uur hij 100^ gedroogde gist, gaf (idk werkelijk een

laiig/>;uuci-c ouizeding van do laatste percenleu rielsuikei-.

Duidelijker was later de omgekeerde werking niei-kbaar van ,>lc('lits hij

circa 30° in iiet \acunin gedroogde gewone gist. Een matlieniatisclie

Ibrniuleeriug \aii (k' Ie verwachten \erschijnselen moge voorafgaan.

Denken wij ons een oplossing van inverlsniker in water, vatliaar

voor reversie, dus de glucose in den <(-\orm en invertine-deeltjes, die

de/,e invertsuiker actixeeren. ])e snelheid van synthese zal dan even-

redig zijn xoorecrsl niel hel pro(hicl <l('r conccnlralie \'an glucose en

levulose, verder mei de groode (k'r werkzame sti-alingsspheer om
elk enzvmdeellje. Deze laatste is omgekeerd evenredig met de gezamen-

lijke conceniratie van de invertsuiker en de eventueel aanwezige

andere opgeloste sldlfcn. elk uicl eigen ahsoi'ptie-coëfticiënl.

De synihelisclie \\erking \iin inxcriine in een oplossing, die lie\at

(</— .'•) gram iincrlsuiker en ,r gram rietsuiker in 100 Cc. water is dus
''«

—

,v^

'l,C = lll/l (It.

.r-\- ii(a— .b)

De \olleilige formule \oor de imersie-snelheid \au rielsuikei', wan-

ne<'r de oorspronkelijke omzeltingsproduclen on\crainlerd lilexcn,

zon dan zijn M :

\

:v 1 (a—.uy
I— i/,r ^ lil ji j dt.

(.'-|-/(((( — ,/) i .c-\-n{a — .v)
)

Het evenwichtspunt zou dan hepaald worden door de vergelijking:

1

'• ~"
4 /' (" - •')' = ^

Of, om weer o\er te gaan op relatieve fraclies door te snhstitneeren

((, — ,(

1 — ,'/
—

j pa ;/ iziz 0.

Wamieer wij nu zoo\eel enzym in de oplossing gelii'achl helihen.

dal dit evenwichtspunt liereiki w ordl, v('M)r dat de biroleerende glucose

zich aanmerkelijk heeft omgezet in de gewone ulncose, zal de inversie

vvcl niet lot stilstand komen, maar de lijn. die haar Ncrlooji weergeeft,

loch een kemnerkende eigenaardigheid op die plaats gaan vertoonen.

Immers, van dat |iuiit af zal de vornung \au nieuwe «-glucose door

inversie helieerscht wiu-d(>n d • de snelheid \an (unzelting van de

1) De kleine gi'wiclitslciinaiiK' Mj dni dviTgiiiig van Ci;; H,v, O,, tot '2 CV, Hj, 0^
is liirrliij verwaarloosd; wij kunin'u haar nuk in den coüllicient p in rekening

iiebrailil denken. Door overu,;uii;- op ile varialicle // verdwijnt die factor in p di\\\

toeli weer.

(i4

^Verslagen der Atdeeling Natuurk. l'l. XII. A". 1903/4.
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totaal aanwezige «-glucose in ,?-gliic'ose. Deze snelheid is evenredig

met (Ie coiiceiili-atie dei' «-glucose. Wordt dc/.c telkens weer aaii-

gexnld door nieuwe \(irniiiig \;in «-glucose uil ri('lsud<('i-, dan zal

genoemde snelheid /.eUc zoowel als de luxcrsie-suellieid (•(uislani zijn.

De lijn. die ile iinei'sie als fuuclie

van den tijd xdorstelt, zal dus \an dit

punt af een rechte moeien zijn. totdat

de i'ietsnikei--conceulratio Ie klein ge-

worden is om de inversie gelijken tred

te doen lioudcn met de glucose-om-

zetting.

Bij 5"/„ rietsuiker (zie tig. H) begint

de lijn recht te worden ongeveer hij

ƒ/ = 0,35. Dit gesubstitueerd in de

vergelijking

:

1

l— ;/
— -~pai/-' =

0.65
geeft /> = —.- (1. i. afgerond ^4.
" ' u,153

In de oplossing van 10"
„ itig. 4j moet dan het e\enwicht merk-

50
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mij efbter "een houdliare reden (iiii /.nik een ondersclieifling Ie

maken. Ken uistexiracl, dat mallo-e inxerleert, is ook steeds werk-

zaam uevoiideii le.üenover rielsuiker'j ; omgekeerd niet. Dat verwaclit

ook de stralingsllieorie. Mailose is evenals rietsuiker een «-alneoside.

Hel verhiiiding-spnnt van (k' levnlose in het rielsniker-inok-cnid met

de ((-alneose is de (' \a]i (k' carijonvl-uroeii der kn nk)se. In maltose

is de f(-f;l neose verbonden aan (k' ('IL, van liet overigens vrij jieiileven

molecuul nlueose. Rietsuiker wordt ook door zuren veel gemakkelijker

geïnverteerd dan mailose. Zoowel stralende levnlose als «-glucose

(waarscliijidijk ook stralende j-^-gl nco.se ") kumicn rietsuiker s])lifsen.

Maltose wordt slechts door actieve «-glucose omgezet en dan in

anologie mot de zunrwerking en naar wat wij uit de constitutie-

formule moeten verwachten, ook eerst door krachtiger straling dan

voor de rietsuiker vohloende is. Is giste.xtracl dus door lemiieratniirs-

verhooging of precipitatie verzwakt, dan kan het vermogen om maltose

Ie inverteeren verloren of sterk verminderd zijn, ler\\ijl rietsuiker

toch nog vrij snel omgezet wordt.

De bereitling \an een gistextract, dat krachtig in\erteeren(l op

maltose werkte, bleek mij niet moeilijker dan wanneer invei-sie van

rietsuiker het doel was. De boven beschreven gedroogde gkst, uit een

rietsnikeroplossing afkomstig, die toch zelfs '/._, uur op 100° Aerliit

was, gaf na een antierhalf jaar een extract, dat maltose flink inver-

teerde. Bij voorkeur gebruikte ik natuurlijk hier bij lage temp. gedroogde

gist, steeds met kieselguhr gemengd als lioven be.schrevcn. Zymase

gaat bij extractie van liet gedroogde mengsel nooit in oplossing,

zooals herhaaldelijk uit controle-procxen bleek.

De figuren 5, 6, 7, 8 en

n doen ini de e\ enwichts\er-

schijnselen hier zeer duidelijk

zichtbaar worden. Was de «-glu-

c(»>e in oplossing besteiKÜn'. dan

zou ilns in een 10", „ mallose-

o[)lossing slechts circa 15"/o door

gist-extract geïnverteerd kumien

worden.

Dal mailose dooi- «iistextract

zooveel langzamer ontleeil wordt

60
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iliiii ricisiiikcr li^l dan iiol< \ (mii- (mmi di'i'l liicraaii. dal lid i-vcinv irlils|iiiiit

ztK)veel eei'dei' lM'r<'iki wordt. De \rrdiTc omzeiling' lioiidl dan weci-

sleolils gelijkou In^d luiM <li'ii ii\ci-t:aii,ii \au ^(-liiiicosc l(il |/-nlii<'()se.

Do iilaatscn. waai- de niii/.i'liiiiL;slijni"i ii'i-lit lioiiijiiion te wordoii,

dus d<' ('vcnw iclits|(iiiil('ii. volddcii iiicr (lok aan ecu dcrgriijkc \'ei'-

gelijkiiii: al> liij riclsuikci-, (lliicnst' is liier lid ivuige iuversie-produkl;

we uioclilcu dus \orw adiliMi. dal liicr de mmostoordc onizellings-

snellioitl zou zijn :

i '• ("—•')'
I— il ,r r= ;/( j i] [ dt

(
.(• -\- n {a— .r) ,r -f- n {a — .r)

)

en dus de evenwichlsvergelijking

:

1 — //
~ '/ Il 1/' ^= o.

Voor 10 gram niallose in HM) ('. vonden wij (>x|iei'iiiienleel on-

geveer //
— 0.15.

0.85
Dat geelï q^ —— ol' afgerond =; 4, dus dezelfde coëlïicieiit als

liij rietsuiker ').

Öubstitueercn wij ij Trr4: in ho\enstaaiule \ei'gelij Icing ; dus:

1 —• ƒ/
— 4 <( //" T= 0.

daiL ^vol•(l(u de hieruit liei'ekende e\eu\vi(dilsjiuulen \oor :

a //

10 0.14(5

7 0.172

5 0.20

3 0.25

1 0.3JI

Overeenstennning dus niet hel cviiei-inienl.

De bekende onderzoekingen \aii ( 'hoi'I' llil.i. ") over de onikeering

van de inallase-w erking gaven e\ciiw iehl>|iiinleu, die hij \eel \ erdere

(uiizeliinu higeii, h.v. in 10"
„ o|)hissing \n as y -;^ 0.1145. Deze e\en-

wiehleii wiM'deii echter cer-^t na dagen en weken liereikl. lio\en

iiK^degededde na eenigi' iniiiuleii.

kaler') werd door llii.i, Z(dl' aaiigdooinL (Lal de reMilleerende

i)i(»se daar ook nid ui.-dlose, uiaar een isoiueei- was, door ilii.t. nu

rex'ertose geuoeiii(h In de langdurige proeven \aii Ihl.i, was stellig

aiki glucoNe in de' j-^-xdriu. De door llii.i. gexduden s\'nlliose \\as

'1 De ililTiisie-sncIlicdi'u, wnarviiii de snellieid v;ni sanicnlrctlVMi van twee niolo-

cillen aHiaDiit, kunnen vonr ^jjucose en lovnlose rxik niet veel verseiiillen.

-) Jouni. Ghoni. Sor. iS'.lS pag. filti.

') .Tourn. ('lieni. Siic. I
'.)())! paj;'. TtlX. 1:^maikiui.\g (Ber. 81, pag. 600) had iso-

maltose als reversie-produkt gevonden.
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(lus i'cii samcinoouinu' xaii Iwri' innli'riilcii ,'?-t;lnc(is(' lol ccn nieuwe

Itiose, isiiiiieer mol malt(isc').

I )e \ oriratroiiile \v('i-l<iiiL;' \;ui orw loi-iicvociidc ainlei-c lu'xose is

hij (Ie inaildso-imcrsic iIikh' de (la(lclijl< (p|ili'c(icii(li' reversie niet zoo

,Lieiiiaki<elijii te i)estmlecreii ais liij de oni/.etliii.ü,- van riotsnikor. Toch

kon yeconstaleerd worden, vooreerst dat icvniose en tialaclosc cvon

sterk verlraücnd werken, zooals on/.e tlieorie ook i\Qi}d verwaclitcMi,

uil \y\] alleen met glncose-straliiiii- Ie doen lieiihen.

Zoo ^at' in gelijke onislaiidiuheden een y.ell'de hoeveelheid gistextraet

in (len/.ell'den tijd :

in : inversiu

67„ nuxltose IS.eV^

t37„ maltose + 1.5",, .ualaetose 15.57„

GV„ maltose -|- 1.'>",„ levulose 15.5",„

Een andere proet'reeks gal' verder:

in : inversie

G7„ maltose 26.87o

(J7„ maltose + 1.57„ Icvnlosc 24.87„

B7„ maltose + 1.57„ galaefcse 25.-°/,,

()7„ maltose + 1.57„ glnoose •13.5"/,,

Dit laatste eijl'er, nog dcior andere experimenten Itevesligd, eischt

niig iiadtM'e liespreking. 1 )e/.e 1.5"',, gineose was ongetwijl'eld |i-iiineose.

\'('p('h- menging' niet de maltose was de glneose at'/.onderlijk opgelost

en door eenigen lijd hel kolfje in kiikenl water Ie Iwiiideii met

/.ekei'heid geheel in den slaliielen vorm overgebracht -). De (irde van

\crlraging, hier gevonden, wijst er np. dal j-J-ghicose («ik aan de

reversie deelneeml. Nn is het mogelijk, dal de glucose met de nog

vrije earlionvl-groep in het maltose-moleeinil zich in de p'-moditicalie

hevindl en hel is zeUs waarschijnlijk, dal die vrije glnco.se-gi'oep in

oplossing lol den/.elfdeii slahielen vorm /.al overgaan als glnrose zeil'.

Dool' Ilii.l.'s onder/.tu'k lileek gislexiracl ook in slaat twee moleculen

(;-L;liico>e samen te voegen ; waarschijnlijk dus ook wel Ivvce niole-

cideii /(-"liicose. De glneose, die liij de en/.vm-inversie van maltose

1) De meeste iiatiinrlijko giucosidcn scliijiirn vci iiiiiilin;:rii van bi- ol' soini.

rotecrpiwle licxoson tr /.ijii. Zoo kri'sicn l).v. I'^mii. I'isciir.i; rn l'"ii vnki.vnh Ap..vistki>N(i

hij liun pogingen om hu-losr ijoor iaclasi' li' iiiakcn uil tialaclosr cii üiiii-oso ook

sicclils uen isolaolosc.

De synlliesc van rielsuiker is ook nw^ nii'l ijiliikl, oimliil mm slcrhls /;-,Lihicüse

en geen a-glncosp met If-viilose kan samciiin'ciigeii

-) Alzondei-lijko ext)Ciimenlcn londcii, ilal oinriwaiimie gliicosf i'veiivfc! ver-

liaagdf als vervvarmde, a-glmosr dus i'vi'iivi'i'l als /;-gliicose.
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ontölaal, mag iliis als lioiiiogeeii in rekoiiiiisi' gebraclil worden. Elk

niolecnnl \aii die glncose kaji zich onder invloed van de enzym-

straling met elk ander molecnnl \an die glucose tol een biose ver-

eenigen. Vandaar dal de e\ enwichtsvei'gelijking hier was

1 — '/ — 4 II '/' ^^ 0.

Vei'nieiding verdicnl noi;, ilal hel inverleerend oizym van gist

üteeds hetzelfde schijnt te zijn, heizij rietsniker of maltose als kool-

hvdraat-voedsel aanwezig geweest is. In een gewoon graanexiract

komt naast de niallose ook een weinig rietsniker voor. Een reincnlluur

van gist, door mij in een o]pio.ssing van znivere maltose (plus de

noodige zouten en slikstof-\oedsel) gekweekt, gaf een enzym-extract,

dat weer door glucose en levnlose evenveel en door galactose dnbl iel

zoo veel in zijn werking werd vertraagd. Bij de enzym-vorming

schijnt dus een gedeeltelijke ovei'gang van glucose in levnlose plaats

Ie iicliben. I-obkv dk Bkivn en Ai.rerda van Ekrnstkin ') hebben aan-

getoond, dat tleze beide hexosen in alkalische oplossing in elkaar

kunnen overgaan.

Dat liet invei'line-molecnul als wij daarvan spreken mogen) een

koolhydraat groep bevat, is wel waai'schijnlijk gemaakt door de

onderzoekingen van O'Sit.t.ivax en Thomp.son ^). Deze heblten getracht

inverline te reinigen en vonden dat een constant bestanddeel van

het resnlteerende eiwit-com|tIex, hun zoogenaamd ij-ijivertan, op 1 deel

alliuniinoïd 18 deelen koolhy(h-aai lievalle.

Over den aard van die enzym-stralingen zal wellicht de verdere

ontwikkeling der elecironen-tiieoi'ie meer licht brengen. Zooals Lodok ')

opmerkte, moet het voorkomen van stralingen bij materie ons niet

verw iiiMh-ren, \eeleer hot feil, dal er niet vee! meer slralingsverschijn-

selen al zijn gexondcn.

^'ele andere kalalylische verschijnselen, o. a. de werking van

waterstofionen en ihc \an de ,,anorganische fermenten" van Brkdio,

zouden ook wel aan siralingcn lo danken kuiincn zijn. Waterslofionen,

dragers \aii losse electroiieii eii \erslo\en plalina-katlioden zenden

toch alliclil siraliiiticn om /icii heen door de beweging dei' electronen

in of om het sidlfelijk deellj<'. Tijden- den loop van eenzelfde reactie

,
1 1

\'ond lliiKDit; dikw iilseen iirooler wi)rden \an de i-onslante /= - loa -—

.

t \->,

ex'enals de in\ei-line-werkiui;' dal \erloonde. \'ertraüinu' der kalahse

1) Roe. 'I'rav. Glüm. ISO.J pag. -201.

-) .loiiiii. t;iiem. Sdc. 1S90 pag. S:5i.

3) „Ou Electrons'" Journ. Electr. Engiiieers 1903 Vol. 32 pag. 45.



(l(M)i- iinlill'crt'iilc' >l(p|lcii i> (i(il< ;il iiircriiijilcii l;(\ niulcii. (I. ;i. (Idiir

KN<)l'',\K.NA(il'l. CU TiiM xcsZKWSKI '

) liij (Ir Wi-rkino \;i]l lijll \c|-(l('cl(l

pallacliimi ut' |il,iiiii;i np licii/.oïii.

Moclili'ii lil' ii|)ua\i'ii iliT l'i-aHsrlii' nmk'r/.ocUrrs n\ii' ili' |ili\siu-

logisi'lie /f-strali'ii lul uhjiTlifV i' w aarlii'ilcii lii'\ nnlcnl w iinirii. dan /.on

onze hyiiutliese eoii ivclitsdveksclicii t'X|tL'riiiii'iiirrlrii >|(miii Ncrlci-ijui'ii,

Hoe dat zij, in luM lutMMi-^laamli' is aaiii^i'liiiniil. ilal lii' \ nnriiaaiiisir

nicelltaro vorscliiJnsrliMi liij ilr rn/._\ iii-\\ i-ikiiiL; ren lircld ucvrn,

ili'lwclk llirl ili'l uil i)ll/,i' liNliiillirM' al'üt'lciili' liri'lil 1 1\ rrri'iINlrllll.

Natuurkuude. — Do IIiht 11. A. Lukk.nt/ liicili cciu' niedcdeeling

aaii itx'cr: ,,_Eli'r/riiiiiiii/ih'//sc/ii' rrrscluiiisi'lni m n'n sh'l.'it'l ihit

zich met inlli'ki'iiniii' sih'llnid. Idrtin'r <liiii die i'dii I/d licht.

Ill'UVt'l/t."

§ 1. De vraaii' ot' de Iraiiskitie xaii een slclsei. zooals die tengevolge

van dl' jaai'Iijkt^elie iieweging der aarde beslaat, ai dan iiii'! ^an

in\"loed is op de eleelriseiii' en nplisclic xiTscliijnselen. i<an \i-ij

geniakivelijk wnnleii liraiilw onrd, /.onlanu nicii aanneemt dat alli'

groollii'deii waarin de iwi'i'ili- inarlii dri- \ rrlimidinL; \an di' Irans-

latiesnellieid /' rii i\i' licdilsjielln'iii e als fartnr vunrkninl, verwaar-

loosd mogen wnrdi'ii. MoeilijkiT w nrdl dr lii'lianili'linu' van die ge-

\alleii, waarin i'i'ii invlucd \an di' iwi'i'dr unie, d. w . /. \an di/ orde

"'

waarneemliaar /.nn /.ijn. Ilcl eerslr \ iim-liei'ld \aii di'/.rn aard
c'

lieet't men in de welbekende inlerCcM'entieproel' van .Micmki.son ; om
te verklai'en d.it nok hierbij de Iranslatie geen invloed lieel'i, moei

men, zooals duoi- k'n'Z (M",iivi.i) en mij werd aaiiü'etiiniid, nnderstellen

dat de afmetingen van va>le lielianien lenuevidiie der v iiinibeweiiing

door den siilslaanden aelher een weinig veranderrn.

in den laatsten tijd /.ijn eeniuc andere |(roeven Liennmen, waarbij liet

eveneens op groolln'deii van de Ivv i'ede nrde aaidsomt. \iinreerst liel)ben

U v\ i.Kion '
) en llnvci', ') ondeiv.nclll ut' een licliaam dunl' de bevv eginu'

der aarde dnbbelbrekend vviirdl, /.imals men mei liet oiig iip de /.un-

even gennemde veranilci-ini;en dei- at'melin^^'en allicht /.on kunnen

verwaeiiten ; zij zijn ccliici- ini i'cn iicLialicI rc>nllaat gekmncn. Inde

Ivvei.'de jilaal> iiebben TuiiiiiiN en Xiusi.r ' naiieuaan ut' i.'r np een

i) Ber. 190:5. :^.(i. i);i^'. '2.S2'.).

i) P..^Vl.Kllill, l'liil. Maii. Kil i (]!)(l'2). p. CTS.

••) Bit.vcK, i'iiil. Mml;. (lil 7 il'.ioi), \>. ::17.

*) Tbocïon en Noble, LuuiIou Roy. Soc- Traus. A '20:i (1903), p. 1(JÖ.



( ns7 )

"vlaili'ii i'(iii(li'ii>alni- w ,iar\ ;ui ili' hlali'iii'cn sclniiiicii >iaii<l nid lirlrrk-

kinii' lul il'' i'icliliiiL; der aardlicw i'uin'j liclilicii, cimi l<n|i|i('l wcrlcl.

Voliieiis (Ie i'lcclruiii'iillicdi'ic iiKii'i ilal. wanneer men ;ieen nieuwe

onderstolliniicn ie linl|i nie|ii. nnL:<'l\\ ijfelil liel ^e\al zijn. ( )n: ilal in

te zien is hel \ ulildenile. een (-(nHhMisalnr Ie liesclionw imi inel aelliiT

als (lieieclriciini. Alen kan aanidonen <lal er, wanneer een eleelro-

stiXliscli stelsel zich mei ile snellieid lo '

) iliim- den aelher i)ewcejil,

eoii ..eleclromau'iiêliselie hoeveelheid \aii lieweuiiiti" lieslaal. Slell

men deze in richling en uroiiile dodr een \'eclnr (?~^ \ii(ir. dan werkl

<>|i hel slelsel een kci|)|iel dal lUutv hel vccloi'produet

lO'^-iH (1)

wurdt hepfiald'). Nu vindi men, wanneer <le c-as loodi'cchl (i|] de

jilaten van den foiuleiisalnr wordl uekozen, terwijl de snelheid ii> een

\\ illekenriiie richtinu' heelt, voor de (•(nn|ioneiiten van OV ii.inw keurig'

lot in grootheden der eerste orde")

2U 2U
&, z= -^ ir,,. ^,, — -—^ a>,/, (^>, — U.

\\aariii l' de o|j de uewone wijze berekende energie van den conden-

sator \dorslell. \'oor de com|ionenteii van hel ko|i|ii'l ||i \\(n-dl d.-iii

gevonden, en wel nauw keiirii;' lol in i:;roollieden \an de I wcedc orde,

De as \an liet ko|i[iel liut dus in het \lak der platen, loodrecht

op de Iranslaliericiiling.

Maakt deze inel de normaal op de platen een hoek <(. dan is het

r
moment \an hel ko|ipel ^jr' sm 'In: hel Iraclil den condensator zoo

Ie draaien, ilal de platen e\rnwijdiu- aan de i-ichlin,L; iler Iranslalie

komen Ie slaan.

De ^-enoemde iialuiirknndiucii heliheii met een condensatoi-

^ewerkt, die aan een w i-iniihalaiis wa,-- opuchangen. ! M'xdiooii i\v

inrichtinu' zon<ler Iwijtel ücvoeliii' genoeg is geweest, (uii door een

koppel \aii de zooeven lierekendi' orde \ au Lin lolle ccii w a,-|i'neeinliare

al'wijkinu' Ie krijui'ii, was daarvan niets te heNpeni-eii.

§ '1. Terwijl dl' aanu'ciiaalde proexcn liet wensclielijk m.ikeii, in-i

') Een voeler wnnll ddcn- ccii I )iiilsilii' Irllcr. zijnn irroollo ddor de nvcrcciilaiin-

stigo Lntiinsclic Iclli'r voorgcstclil.

-I Zie inijii iirlikcl: Wi'ili'iliildiinu- der .\i wwKi.i.'sclicn 'riicdiic. KIi'cIioiii'iiIIiimh i.-

iii dl' Malhciii. Kiicvcli. padie V 11. S L>1. a. (Dit ailikel woidt viTiI.t als M. E.

gecilt'ci'dl.

8) M. E. § 5ü, c.
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\i-aaL;sliil< nn<>-ni<aals Ir iK-liaiHldcii, zoihIit de himkiIIhmIcii \;ni ilo

Iwccilc (irdc \o \oi-\\aai-lii(i/cii. i- 'lal nn'^ iii i'imi andci- ()|i/,iclil \au

liolaiiii'. I'diNcAKK lici'l'l ri- i>{i lic'w c/.i'ii ). ( lal I li' I licdpio (loi' oiccl i-:scli('

en optisi'ho \-orscliijnscl('ii iii licliaimai die /.icli Ix'wcL^rii, in /.(Mivcn-c

iels p;ekunstel(ls licdl. <lai /,ij \nnr de vcrklariiit;- \aii iiioiiwc ioilon.

/doals in licl ti'oval ilci- |ii(m'\cii \ aii .Mkhkixin. ofii iiicnwc livpotiiese

iioc'fl nioeton vf-rziiincn, en dal /.ij Iclkcns weer iu dc/.clt'dc nood-

zak (dij kiioid /.al kunnen komen. ( hiuctw ijfeld /on liel meer lievredi^'cnd

zijn, wanneei- men nit zekere rnmLnnenle'de oiider.shdlin^u'eii kon

alleiden dal vele elcelronia.u-nelisehe wcikiiiuen niel alleen lot in do

"Tootheden van ilc eerste, ol' de tweede (ird(\ i]iaar \-oor elke wille-

keurin'e ^rootte der sneliieid onariiaidu'lijk van de Iranslalie /.ijn.

Een poging om tot een d(>rg(dijke theorie Ie geraken lieh ik reeds

vroeger gedaan "); ik geloot' <lie nu mei lietei- gexolg te kunnen herhalen.

Daarbij zal ik, wat de grootte der snelheid betreft, alleen aannemen

dat zij kleiner is dan die \an het licht.

§ 3. Ik ga nit van de grondvergelijkingen der eleetronentheorie ").

Is fci de dieleelrisclie verjilaatsinii' in den aethei', b de magnetisolie

kraeht, (i de rninitedichtheid der ladinii' \an een electron, V> de snel-

heid, waarmede zieli een puul \an /.oodaiuu' deeltj(> beweeut, f de

electrisehe kraeht, d. w. /,. de kracdil waarmede de ai'lhei- oji een

voinme-elenient van een eleelron werkt, per eenheiil \an lading

oenomen, dan zijn die vergelijkingen, als men een stilstaand voüv-

dinatenstelsel aanneemt

(//(• b = Q , <lir \)
— 0.

1 .

rot \) = - (i> -^ o i'),

c I

1 .
(^)

rot b = f),

c

f=b^ |i'. I)|.

Wij onderslelleu nu dat het geheele stelscd een standvastige siud-

heid // in de riehliiig der ,r-as heefi en dal boxcudieii de pimleii

der eK'elronen de snellK-ilen u hebben, /.oo<lal

i\ = ir -f 11,^ \\/
= U,^, V: = U;

is. Voeren wij assen in, die aan de translatie deelnemen, dan worden

'j PoiNf:.\RK, Rapports tlii Congres de pliysiqiK^ de \'M\i\. I^iiis, I, |) 252, 2:5.

-) LoRKNTZ, Zitlingsverslag Akad. v. Wet.. 7 (Usni)), p. ."j07
; Ardi. Néerl.

3) M. E., § 2. "
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do veruelijUinucii ("2)

(lil- b = o. '///• () ^ 0.

d(), df)„ 1 /ö (^Ak ,1 ,
,

dz d,B c vö< ö,fy " ^ C ^ "

d{)„ öl), 1 /ö ö\ 1
- ' = — ir — b- -4 O U- ,

ó.r dy C \Ót d.rj ^ c -

'^ -^ - - — ( - - «• ^^b

üb, öb, _ 1 /d ()\

^ ~ d^ ~ ~ T Vö^
"~ "'

ö^J
'"

dby 00,,. _ 1 /'O O'X

ö.y ö//
^^

.• \pt d.i-)

fx — b.. H (l'y f)r — ": (),/ )•

f,f = b,/ ir b, H (II; f)., — II., (), ).

e e

l 1

r% = t^r H "•
('v H ("x l'y - "// b. )•

c
'

c
'

§ 4. Deze \ ci'ui'lijkiiiji'cii lraii:^t'()rnu'C'rtMi wij \ertliM' diun- nieuwe

veraiidorlijkcii in Ie vtieren. Wij ölellen

c'

^ ^ = ^" (3)
c — ir'

verslaan onder / een voorloopig ()nho|)aalde grootheid die eveneens

\an ir afliangl en niet e(>n l)edi'a<;- \an de l\\('(>de (irde \an ile

waarde J, die /ij vdor //• = () aanneenil, \(m>cIuIi, en voeren als

(inal'hanlvelijk \ eranderliii<en in

.i;' = //.(•
, y' — ly , z—l: (1)

/ «•

<'= y' - ^-Z — '•
(."O

lerwijl wij Iwce nicMiwc xccloren b' en h' liepaKMi door

1 ,</' "• \
,

A- / ir \
^'^- - j ^ • «>V - /7 (^ -

..

"

g- ^^ = p (^^ + 7 "^
J'

ot', wa( wegens (3) op hetzelfde neerkomt,



( !)«»() )

t>.. — /•' i>'., . ï^,/ — /l' ^\, - 1)':
• br — /. /' t>'; — I)'

b, =:/M)', . h, -=/•/•

(ti)

Dl' ui'iKillirid /' /al il^ ili'ii .,|il.-ialM'lijkcii lijd iiiii'iihmi ; \ ci-v anul

MicM / ('Il / iliKir I. ilaii iiaal /.ij n\iM- in IicIliitii iI^ \ i-ni'^cr niidcr

(lii'U naam \ci->laaii luli.

Sicllcii wij' uu uiiji'

(7)

/,•- U, r-T u'., .
/ It,, r^ U', .

/• U: =: u'- (S)

\\i'll<(' iaalste gi'Oollii'diMi wij als de coiuiinucnlcii \an ecu incuwcii

\i'Cln|- 11' ti|i\all('U. daU UCUICU dr \ iTLlclljkiuLii'U di'll xnluciidcu

\unii aau :

ilir' b'— f 1 — 1<,' . ,/;/()' — (I.

• • (9)>-0t I) = — ---; + o II

rot o = —
. 1

. dt'

IliiT knuiiMi iu dl' diKii' (//'•' i'ii /•(//' aauii'(Mlui(l(' li'i'nicu di- difl'c-

i-('uiiaaii|uiili('Ul('U naai- ''.//'. -"' "]> di'/clfdc w i,j/<' \o(ir al> iu de

uNL'ri'L'iikoiuciligL' gi-iinlli('(l('U iu (2| de diir('r(_'uliaalqut)li('nl('u naai-

•'S ,'/, -•

\\'al dl' i'iMii|inui'uli'ii diT i'lccli-i>rlii' krarlit f liclrcri. di'/t' w iiimK'M

uu lii'paald ddiir

f, :^ /= O',, -\-r'- — {»'„ I)'-- - ii'r I)',,) + 1-'

.

'--.. (u', b'„ + U', ^',).
.

r- I I- ,r

(11', (>'., - n', h'-) — .
.,

u', ^',,.
f./

-= ^- ï-'// +

r% = -^ b', + 7" - ("x ()',/ - ii'v 1' .) - ^ • ^ >' .' ö -

(10)

§ 5. ril de Ni'i-ticlijkiiiucii (11) kau iiirii alli'iilcii dal de Ncclorcii

b' ('Il I) I-lIiiiucii \\ni-d('ii \(i()r<i('sl('ld iiu'l lii'liiil|i \aii i'cii scalaircii

|)iil('iiliaal tf' t'ii ("CU \ ('chiriPdlciiliaal i'. I )('/c' xdidncu aaii de xcr-

gelijkiugcii ')

1) M. E., §§ 4 en 10.



( 991 )

^'r--,~^-9^ (11)
c' bt!^

1 öM' 1

L •.\' —^ = o' u' (12)

en men heeft

1 öa' ,r

b = —7 — arad ir -1 ,/)•«</' a',- (l:!)

G dt ' c
'

V — vot'o^' (14)

^1 ^1 ^1

Het teeken L lieett liiri' de hcleekeiiis —-

—

I-
—-- + ^-r f"n door

lirad' tf' is een \ecl(ii' aaimcdiiid, \\a;ii'\aii de eoinpdiieiilcii /ijii

dff' 67)' d</'

v~r' VT' ^rv- Een deruelijke licleekeiii^ heeft -/;«</' a'j.
0.1- Oy ör

'

Wij kunnen in itii liul|iliL;iiiii- ,r', //', c' al> rooi-diiialcii \aii cru |nnit

neineji en aan dil pinil \'uoi- elke \\aar<l<' \an /' de waarden \aii

f/, 11', fjf', a' luevoe.n'en, die bij iiel overeenlvoni.stiji'e [iiiiil (,(,//.:) \an

het hesehoiiwde stelsel lielutoiM'ii. \Oor de waarde /' der xierde

oiiafliaidvelijk \ eL-andi.'rliil-;e wdi-deii nu </' (>n vi' in eeu punl /' \au

liet stelsel, of iu hel coi-respoudeei-ende puni /'' dei' iiui|i(iL;uui'

gegeven door ')

1 /*!'>'!

4.tJ /•

a ^ r— I —;— d ^ (li>)

Hier is ilS' eeu eleuKMit <\rv 1iiiI|iII,umui-, /' de af>tand waarop het

\au /" \ i'i-\vijdiM-d is, lerw ijl ile iusluiliu^ in \ierkanle haakjes moei

dienen om de uroodieid o' en den \ecl(M o' u' \'(jui' te spdien, /.noals

r

•/.ij in hel (denient dS' mmm- de waarde I' der \'ierde (inalhanke-
c

lijk verandeilijke /.ijn.

^len kan inlusseheu (Kii< \an de liulpliginir afzien en met het oog

op (4) en (7) dl' l'urinules (15) en (Hï) \-er\auiieu door

1 ru'i
<p ——- \^-^d8 (

r

1 /'It'"!
n'=:-r -,- 'Z'^' (1'^)

-irrcj r

waar nu o\-ei- hel lieM'lionwdi" sjelsei zelf uei'nlegreerd moei wdrdeii.

1) M. E., §§ 5 ,:ii 10.
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De noemer ;•' is niet de alstand \ai: luM clcMiciit iIS lot lid |niMt

[.i\ 1/, :). \vaar\(»ir men de licrckciiin.ii' wil iiihocicn, maar wni-dl,

wanneer «lal elenienl aan lifl jmiiiI ('i. //j. :,) ü.üf, l)e|)aaiil donr

!)(> iiisliiiiinu' in vierl<anli' liaakjcs ixovi'i nu fe kennen dal men, (ini

(/' en ii' Ie liei'ekenen \(>ni- liel iiDuciihlik w aaroji in /'de piaalselijke

tijd t' i.s, de waarden \ an <» en o u' UKiel nemen, /.ooals zij in hel

element (IS zijn u\i hel u(\uenl»lik dal daar de plaatselijke lijd

r
t' IS.

c

§ ti. N'dur de voljieinle ix'sidninw iniren is hel \nl(l(iende. de mede-

gedeelde \'ergelijkingen (ip Iwce liijzdndere ge\allen Ine Ie jiassen.

Vooreersl op een eleetroslaliseh slelsel, d. w . /,. op een stelsel geladen

materie ilal <XQQn andere i)e\veging dan de translatie met de snelheid

ir lieel't. In dit geval is u' =: O, eii dus xolgeus (12) a' = O. Daar

\erder '/ ' unariiankelijk van /' is, gaan de vergelijkingen (IJ), (13)

en (14; over in

Za' 7 ' = - i>'-
j

(1'-')

b' = — ,ira,/' <f'.
W = 0. l

N'raagl men nu \ erder alleen naar de werking op eleetninen die

lol het zich vcrsehuivende stelsel liehooren, \ oor welke ilns uok

u' ^ O is, dan is hlijkens (10)

/- /=

f, = /^
i)',, f, = ^ b'^, f, = - b'. (ÜO)

.Men kan de uitkomst waarloe men geraakt, het een\dudigst int-

drukken, wanneer nu-n het hesehonwde slelsel 2i, dat de translatie n-

heeft, vergelijkt met een slilslaand eleeirnslalisch stelsel 2l" dat ini'ii

int — krijgt door alle armelingeii in de richting iler .r-as /7-maal,

en alle afmetingen in <le richtingen dei- //- en dev >as /-maal grooter

Ie inakeji, een deformatie die wij door hel leeken {l:L IJ) zullen

aanduiden. ^V'ij kuujieii ons \-ooi-stellen dal dit nieuwe lictie\'e slelsel

in de ho\engenoemde hul|iliginir geplaatst is. (ieefi men uu aan de

dichtheid in het slelsel 2:" de door (7) bepaalde waarde o', zoodat

de lading \ an t-orrespondeerende voinnieelenienten en dus ook die

\an ciu-res|»ondeereude electroiien '\u — en .li" hetzelfde is, dan \\ orden

de op de' eleelroneii werkende krachten \(i(m- ^i" uil de overeeid<(nnstige

krachleu in .21" verkregen, wanneer lueii de compoiienteu in de

i'ichling der ,r-as nu't /' en die in ile ricliliuL;('u ^V-.v //- en dei' ;-as

i'

met vermenigvuldiul. Wij zullen dit inidrukken dooi' Ie .schrijMMi
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r- i-

'5 (2:) = [
l\ -. j 1 A (21)

Hot xcrdiciil \('r(k'i- (ipiiKM'kiiiu' dul ilc olectroiiia.iiiictisclir' lioc-

\c'clliei(l \aii licwcyijij;' \aii liet slclscl 2.", iif licNcr de coiiipoiR'iil

ilaarxaii iii (ie i'iclitliig' der li-aiislalir, oji iTiiNoiidiui' \\ ij/.c l<aii wordi'ii

voorgesteld. Men heeft iil.

tó = ^J|b.b|,/.S,

dus

e>., = -
j

(i?, 1). - b,\),,)ds,

of v'olseiis de vergelijkingen {()), daar b' = O is,

fö. (b,/'^ + i>J-^) d s
ki,r rIdir r

)'IS', . (22)

wat kan \\(ii'(k'n l)erekend, zoodra &' uit (19) is gevonden.

§ 7. Het tweede l)ijz()ndere geval is dal van een deeltje niet een

electrisch nionient, d.w.z. van een kli'inc ruimte N, waarin de totale

lading 1 y </ <S ^ O is, maar waarin de dichtheid zoo is verdeeld, ilat de

drie integralen lo.i-dS. I o // '/ S. I (> c </ >>' van O \erscliillciide wani'den

hel>l)en.

Wij kiezen in die ruimte een zeker pnnt .1, stellen door X, y, z

de relatieve eO('>rdinaten ten opzichte van dat punt voor en \crstaan

onder het nidment van het deeltje een \eclor v met de cdmpouenten

V- =z
ƒ

o X -/ N.
V,, =J

*, y ,1 s. V>, = ƒ
o zdS. . . (23)

Het pnnt J zullen wij het ,, middelpunt'" \an het deeltje noemeu
en wij znlleu somtijds Ier liekortiin; dit laatste in zijn geheel door

de letter .1 aanduiden.

Uit (23) volgt

d P.f /•
, „ d p„ r ^ d p- r-j^=jou,dS, -^ = j,u,,/,S. ^^^=jo..dS . (24)

Wij zulle^ii X, y, z en dus ook n, u,, u.- als oneindii Kienie

grootheden behandelen, dus alle tw<'ed(> machten en producten daar-

van weglaten.

Met liehnlp \aii de fornude (17 lierekenen wij nu voor een

uitwcndiii,-
|

i /'(,/, //,:i (op eindiucu al'slaud \an hel gepolai'iseerde

deeltje liiigcude) en \doi- hel ooucuMik waai'op de plaatselijke lijd

daar de waarde /' lieefl, iU-t\ potentiaal (/'. Wij heilenkeii daarliij
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dat rpl lip (Ipii |ilaat.sclijkcu lijil /' in Ih'I rliMiirni </
>'

liclrckl^iiir;

lifi'!'!. NV'ij /.lillen 1111 iiM'l /',, (Ie w aardi' \aii /• \niir lid iiii(Mcl|iiiiil

.1 aandiiidcii. m \aii nu al' aan iimlcr
|
()

|

de \\aai-ii(' \aii o \ iTsiaaii,

die in licl ('lenu-nl i/ S hij ImM |iiiiiI (X, y, Z) üCMindcn wiirdl (i|i

hot oogenhlik /„. waarup in .1 de |ilaa1>('lijkc tijd/' " is. l'il '5)

/ 1 / r^' dr' dr
P X \- IX -1-y -f z

xolii't dal dit (Ki^c-Mililik

/( k r'„— /'

^\.'^^ + 7-- =

tijdsocnhi'dcn aan liet no^ti'cnltlik \\aar\n(ir wij den teller in (17)

moeten nemen, \ (Miraliiaul. l>i' liienn \ iiiii-!<iiiiii'iide dil!ei-enliaal-

i|ii(ilienlen moeien alle Li'eiiiimen \\iii-<|en, /jioals /.ij in liet middel-

1
1 1

1

11 1 .1 /, I
j
n

.

Wij mnelcii iin in de veruciijkiiiu- (17) |o| \er\aii,u,'en duur

lyl + ^-^ ,x
t)n~]
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niorkiiio' noemt on bedonki dat |or/,S'=() is,

4 jr <:" 4 jr jd.f »' ö// ?' öc }''
I'

waarin do tusschoii luiakjes ingesloten gronlheden allo o]) liet oogeii-

blik l)eti-ekkiiig hobbeii, \vaaro|) in het niiddoli)init \aii hot deeltje

r
de iilaatselijke tijd t' is.

c

Voei-en wij nu ten slotte een nieuwen vector v' in, waarvan de
componenten zijn

p'.,. = k l p, , p'y = / py ,
pL = Z p, , . . . . (26)

en gaan wij tot de onafhankelijk veranderlijken ,!"', //', z' , t' o\er,
dan \erkrijgen wij

w
<p =

De horleiding der integraal (18) is eenvoiuligoi- omdat daarin do
oneindig kleme vector u' voorkomt. Men \indt, als men op (8),

(24), (26) en (5) let,

1 ö[p'J
a'=

4^0 r' ö t!

Ten slotte volgt uit (13)

ö^
Lp' 1

4 :i c' d t" r' ' 4 .-T

•

) d.r' r

iLZ-J^ ÖLp',]
,

ö[p',]
+ ,v^.

xMon zou (V op dczolfdo wijze kuunou berokoneu en dus het veld
rondom het gopolarisoenlc (hn-hje geheel kuunou bepalen. Is er sprake
van de krachten die dil vold op do ladingou iu oen ander gepolari-
seerd deeltje uitootbul, dan uian mou, <laar ook de snelheden u die
• laariu voorkomen als oneindig kloiu beschouwd mogen wt)rdeu. in

plaats van de toruniles (JO) ,\o vergol ij kingen (20) gebruiken.
Het vordioni nog opiueikiu- dal iu bovouMaando formules die

voor een rustend stelsel als oen bijzonder geval begrepen zijn. De door
accenten aangewezen uroolhodon vallen dan samon met de overeen-
komstige groolhodou zonder accenten, men hoeft / = 1 en /= 1, en de
compoueuleu \au (27) zijn levens de com|.(.nenieu .lor olectrische
kracht waarmede hel i^opi'lai'isoordo deellji> op een au.lor dergelijk
deelljo workt.

} ^- ^^1 '"'< '"I "|>,U too besprokene volgt uil d(> grondvergelij-
kmgen on er was o-een sprake xan nieuwe onderstellingen. Wij
zullen jiu ochlei- iU^ hypothese invoeren i/<it ,/,' rWfroneli, die wlj

65
Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. XII. A*». 1903/4.



( ïiDi; )

mis lil ih'il /Oi'sfinu/ riui riisl dl.s Imlh'ii iiir/ (/i'ii s/niii/ /' nmrsli'lh'ii,

ti'ii (/i'rofi/c i'eni'r Irnnsliilir nni rurm ri'nniili'riii . ihil ui. ilv n fuictni-

iji'H III (Ie nclitiiKj (li'r (rdiishilh- Il e// iln' In ricl//iiu/(i/ lnnilricli/ cji

(Ie triiiisliüie I imuil Ih'iiier /rarilrii, ren \ (iriiiv ci-aiiiliM-iiii;' (li(> wij,

waimi'cr de Iranslalie de richlinii' dei' ,r-as liccl'l, door f

\ll I I

kuiiiicii vooi'stelleii. Wij ihmiicii (laailnj aan dal elk \(ilimie-elcMi(Mil

zijne ladiii.ü' Itelidiidl.

Volgens onze ondersleliin.ü' zijn in een elecli-oslaliseh slolsel 2i,' dal

zich niel de transhitiesnellieid // iiewceul, alle eieelroiien afgcjilalle

onnventeling.selle[)Soi(les nu'l de kleinsh' al'nieliim in de rielilinj;- der

Iranslalie. (Jaan wij nu, zooals in ^ (ï werd nileeiigezel, niet de

deformatie {1-1,1,1) lol hel rnstende lic'tie\e slelsel ^' over, dan

hebhen wij daarbij weder niet bollen met den straal R te doen.

Wij besluiten daaruit dat 2i" juist het stelsel is, dat men iverkelijk

zou hebben wanneer men, wat de ligging der middelpunten betreft,

op ^ de deformatie (//, /, /) locjiaste en in de aldus gevonden

punten de middelpnnleu \an stilstaande eleelronen plaatsle.

Tussehen de krachten in 2i' en 2i" zou dan weder hel door (21)

uitgedrukte verband be.staan.

.Als tweede ojidersfelliiig voeren wij in (lat zooivel roor de kracJiten

liissckeii onyehnleii sUifdeeltjes als voor die tusschen deze eii electroneii,

lecit den invloed eeiier tniiisliitie betreft, dezelfde ivet geldt als rooi-

de eleclrisclie Inieliteii, in een electrostatiseli sirlscl. AJ. a. w., van

welken aard ook de deeltjes zijn waaruit eeii ponderabel lichaam is

samengesteld, wauJieer deze deeltjes ten o]»zichte van elkander in

rust zijn. beslaat tusschen de Jvrachlen in een slilslaand stelsel (—
')

(II de krachten in hetzelfde slelsel i.^') als het een Iranslalie heeft,

hel in (21) aangege\'en \erband, wanneer, wal de ligging der (.leelljes

lielrefl. .i" uil 2: door de det'oriualie {hl. /, /) en dus omgekeerd ^"

/ 1 1 1 \

uit .Ti" (hxa- de delorinalie -, ,' , 1
Nerkregeu wordt.

Hieruit \-olgt dat wanneer \-oor een deeltje iu 2i" de resulteerende

kracht O is. hetzelfde geldl voor hel (ivereeiik(HUslige deeltje iu —

.

Zien wij van de ,,inolecidaii-e bewcuiiig" at', ei.i stellen wij ons dus

\'oor dat iu een vasi lich.i.uii elk (h'ellje ouder den iinloed der aan-

trekkingen en afstoolingeii die hel \aii de andere onderxiiidl, in

evenwicht is, dan komen wij, als wij bovendien aannemen dal hel

evenwichl slechts bij één conlignralie bestaan kan, tol het besliiil

dat, wanneer wij aan hel slelsel ^' de snelheid /p gewen, het /v/// ;(7/'

in hel slelsel J^i,' /.al ox'ergaau. in. a. w. dal hel lichaam tengevolge

,1 1 1
,

der bewe"ing de tleforuialie
| ,,, ,. ondergaan zal'-o"'o
kt l l
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Op een licliaani met inolecMilaii'o beweoiiig kom ik later terug.

Mot ziet gemakkelijk in dal de \ roeger ter verklaring van de

proef van Mkhelson gemaakte onderstelling in de nu ingevoerde

hypothese, die algemeenei' is omdat /.ij op licw egingen mei \\ illekeurige

snelheid betrekking heeft, begrepen is.

§ 9. Wij kunnen uu \oor een eid<el eleelrou de in § G begonnen

berekening \nn de eleotromagnetische hoeveelheid \an beweging ten

einde brengen, tieniakshalve nemen wij aau dat de lading, die wij

door e zullen voorstellen, zoo lang het eleetrou stilstaat, gelijkmatig

over hel opper\lak \erdeeld is, waaruit dan de \erdeeling over het

door ile translatie gedeformeerde eleetron met behulp van het in ^ 8

gezegde volgt, lu liet stelsel .li", waarop de laatste integratie in (22)

betrekking heelt, heeft lueu dan weer met een lading e, gelijk-

matig over oen bol met deu straal A^ verdeeld, te doen. Daaruit

\indt men

r 2 r ^'' r'di

6:nli'

en

©,. = klw.

Hiei'bij valt o|) te merken, vooreerst dat het product // van w
afhangt, en ten tweede dat O' om redenen van symmetrie de riehtino-

der translatie hooft, zoodat \nor oen snelheid dio door den veetor

a> wordl \(iorgestold, en \vaar\an do grootte ir is, do eleelroma"-

netisehe hooxcelheitl \an bo\vegi)ig gogexon wordt door

(3 nr c' h>
^' '

Vorandorl t\r beweging \an een stelsel van ooüonlilik lol oosien-

blik, dan is lu^lzelfdo met (U'u veetor & hol geval: \oor die ver-

andorin.L;' is vrw ki-aoht a uoodiu', dio bepaald woi-dt door

Wil uu'u <lit op 0011 oliM'iron loepassou. waarvan do snolhoid in

richliiiu' of iiToolte.. of in iicidc opziohlou verandert, dan moet moii

strikt gouomen bedoukou dat i\c lbi-mul'' /JSi alleoii vo(u- een on-

veranderlijke translatie geldl. Hij een snel \ oiauderlijke bowo"in»;

wordl liet vraagstuk zeer ingewikkeld, vooral (uudal de hvpothoso

van § S moobrongl dat hol oleolroii dan lolkens weer in andere

richting en op aiulore wijze gedeformoortl is; het is zelfs de vraai"-

65*
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ot' iiion maii; aaniK^incn d.il de (IcI'oniiatic >>\> elk nouciililil^ (Iczclfde

is, die er /.oii /,ijii ais de dan lu'siaaiidc siicllicid altijd door Ix'slond.

liiliissflieii, waiiiu'ci- de \ craiidcriimcii in den l)e\vei!,iii<t's(üe.slaiid

langzaam si'^noeg' zijn, l<aii iiicii iiici voldociidc iicnadcfing ® <)|)(>lli

oog'cniililv uil de loi-inidr i"i'S) allcidcii. Do loepassing der \('i-gelijking

(29) 0|> zulk (HMi iin.i(si-sti(ti(tii<(iri' Iraiisialio, zooals Ahkaham') die iiocnil,

is zeer eeinondig. Is op zcl<er oogenliiii< jj de \ersiielling in de

ricliting dei- liaan en ].. de Ncrsneiling in normale richling, dan beslaat

de kracht A uit t\\('(> (•(nnpoiKMileii. die de richtingen dier \ci-snel-

lingen hehhi'ii cii die men kan xoorstellen dooi-

'S, = '"i 11 <'"
'*'-i
— '", |-,i

als

<-' -/ (/• / //) ^'

is. Het is dns, wat de \('i'snelling langs de haan lietreft, alsof licl

elcclron een massa ///, en \\at de versnelling loodrecht op de baan

aangaat, alsof hel een massa in., had. Deze grootlioden kan men ge-

Noegelijk de ,,l()ngiln(liiiale" en de ,, transversale" electiDiiiagneliselie

massa noemen. Wij znllen ondei'stellen (/n/ er i/i'cii (nider)', i/ccii

.jri'rl'i'lijkif" of „mntevliwh'" ninssit is, en dan odk kcn-tlieiilshahe iii^

en II/., de „massa's" noemen.
"'

Daar / en / slechts )uel een ui'oolheid \aii de oi-tle \an de
c

eenheid verschillen, wdi'dl \dor zeer kleine snelheden

f''

III ,
^: III ,

^ .

Di-ze massa komt te pas, wanneer in een stelsel zondei translatie

do oloctroneii kleine trillingen nitvdereii. Ilelilien zij echter dergelijke

be\\(>gingen in een lichaan: dat zich in de richting dei- .r-as niel de

snelheid ir \erschiiift. dan i>. wanneer er \an de trillingen in de

richliiig der ,r-as sprake i--, de massa ///, en wat de li-illingen volgens

de //- of ;-as beti'cfl, de massa ///., in Ik'I spel. Wij drnkken dit nil

in dl' met l'2\) oxcreenkomeiide \crgelijking

"'(^)-
, ,

/
/. H '" (^"') (:'.i;

waarin .S' een stelsel met en 2l" een stelsel zonder translatie aanwijst.

§ 10. \\\] znllen nn een stelsel dooi'schijnende lichamen beschonwen,

waarin zich een lichlbewcging xoorlplaiit : in de deeltjes of ,,atomen"

'J Abr.miam, Wicil. .\iin. 10 (l»():i), |i. K
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\an Ir'I stelsel helihiMi wij (l;ui \ eraiulei-lijke eleeli'iselie iiKiiiieiileii,

zooals zij in § 7 liesjirdkeii wfi-deii.

Ter \ei-eeiivou(ligiiig nemen wij aan dal in ell< deell.je de lading

in een zeker aantal van elkaar geseliciden eicel rujien gecdiicentreerd

is, en dat de ,,elastiselie" kraelilen, die met de eieetriselie kraeliten

die de atomen op elkaar Mitoefenen, de l>e\veging dei' eleetronen

Ijepalen, xom- elk elerlron nilgaan \an de overige hestaiiddeelen

van hctzi'l/di' atoom.

Ik zal aanlooncn dal onder zekere nader aan te geven oiider-

stellingen aan eiken liewegingstoestand in een rustend stelsel een

he|taalde e\cneens mogelijke toestand in lielzellde stelsel wanneer

liet in heAxeging \erkeert lieantwoordl.

II. Laat .1',, .r,j, .1'.,, enz. de nnddelpnnten der deeltjes in het

stilstaande stelsel 2i" zijn; wij znllen \an de moleeulaire beweging

afzien en dus aannemen dat deze punten in rnst zijn. Wij slellen

ons nn vooreerst xoor dat de tijiunr der o\ei'eeid<onist!.i>e punten

A^. A.^, .Ij, . . . in hel stelsel dal zieh met de snelheid ir beweegt,

nil de (jiiunr A\. A\,, ^1';,,... door een del'orniatic
U l l

verkregen wordt. \ olgens het in \S <S gezegde zulleti de middel-

punten der deelljes, wanneer zij eerst de standen ^[\, ^i'„, J',, . . .

hebben. \an zelf' de standen .1,. .1.,. .1.,, . . . aannemen als het

stelsel in beweging gebracht wordl.

Overeenkomstige pinnen /' en /'' zijn puntcMi, Avaarxan hel lw(>ede

bij de genoemde deformatie in het c(Mstc oxcrgaal. \Ocu' zoodanige

piuiteu definiei'rcn wij twee oogcidilikkcn, het (>erste bij I''. Iu>t

tweede bij /•' behoorendc, door \ast te slellen dal de ware tijd op

het eerste gelijk zal zijn aan den door (5) lie[)aaldcn localcn tijd

voor het punt /' o|) het tweede oogcnblik. Voor twee oxerecnkom-

stige deeltjes verstaan wij onder overccidiomstige oogenblikken,

oogenblikken die xoor de middelpnnlcn .1 en J' overeenkomstig

kimnen genoemd worden.

/i. Wal den inwendigen locstaud der alonicn betreft, nemen wij

aan dal de coniiiiuralie \an een deeltje .1 in ^' \(>rki'egen woi'dt

door de configuratie \ an hel overeenkomstige deeltje .1' in 2;"'. zoo-

als die op het o\(M'eenkomslige ooiicnbjik i>, aan de deformatie

1 1 I \
• . 1 ic Ici-wcrpen. Wal de uedaaulc der afzonderlijke

elecüHuien Itelreli, lin'l dit rceil,-- in de eerste onderstel linii' \an ^ 8

opgesloten.

Wannc(>r wij uitgaan \an een of anderen werkelijk bestaanden

toestand in het stilstaande stelsel 2i", is klaarblijkelijk door het boxen-



( 1000 )

staande een toestand in 2: gcliccl licjmalil : de \ raag is alleen nog

dl' die locsland cMMiccns een mogelijke is.

Om (lil te beoordeelen mei'ken wij x^torccrsl (i|i dat volgens liet

onder h gezegile, \vanncei- de mumenl(>n in licl hewcgelijlse stelsel

door p woi-den Noorgesleld, di' o\'ereenkomstige momenten in liet

stilstaande stelsel Juist door de ddor ("ili) bepaalde vcctoi-cii in' warden

aangegeven. Bedenken wij nu \erder dal ile/.e laalsie xccloieu in

liet hewegclijke stelsel oj) dezelfde wij/e \au deii localeii lijd /'

afhangen als in liet stilstaande stelsel van den waren lijd, dan is

hel duid(dijk <lat de (•(UU|ioiieiileii \au b'. iiiei l)eliul|i \ au de xt-rge-

lijkiug ("27) \(»ir hel liewegelijke stelsel liei-ekend, gelijk /.ijii aan de

coni|)oiieiiten der dieli'ctrisclie \er|)Iaalsiiig in hel stilstaande stelsel

op o\ereenkomslige |)laats en tijd. Wij merklcMi reeds o|) dal (27)

ook voor het rnstende stelsel geldl eu lieiiji neren er iin aan dat de

in die vergelijking \ (Mirkomemle veranderlijken ,r', y', z' en t' juist

de coördinaten en de ware lijd \oor hel nu heschunwde rustende

stelsel JS" zijn.

Bedenken wij \erder dal aikh' hel bewegelijke stelsel de helrtdv-

kingen (20) gelden, dan komen wij' lol hel hesluil dal lussclien

de electrisehe krachten die, in het eeiie en hel andere systeem, het

eene atoom van de andere oiulerxindi, de Itelrekking (21) liestaiit.

Volgens het iioven onder Ji aangenomene, in verband met de tweede

onderstelling van § 'S, H-aal diezelfde heirekking ook door voor de

„elastische" krachten die (i|i dvereenkomstige electronen werken;

derhalve mag (21) ook xoor de totale krachten worden aangenomen.

Het is duidelijk dal de aangegeven toestand in het bewegelijke

stelsel mogelijk zal zijn, wanneer lussclien de |iroducten der massa

/// en der versnelling \aii een eleclron in beide stelsels dezelfde

betrekking bestaat, als Insschen de krachlen, wanneer dus

'"•M^:) =
C^ p /')'"'(-) ^^^)

Wal nu de x'ersnellingen betreft, moeien wij xooreersl bedenken

dal tussehen de roordinaten in beide stelsels hel in (4) uilgedriikle

\-erband liestaal. en ten tweeile dat. zooals iiii (."i) blijkt, in een

/•

iinnt van — een reeks \aii ooiienblikken elkaar met maal zoo
'

/

lange tusscdienpoozen opxdlgen als de o\-ereenkonistige oogenblikkeii

in hel eorres|)oiideei't'iide |Minl \an ^"'. l)aariiil \dlgl

'<^''=G'-<i'p)''-'
•'•"

llieriiil, in verband met (32,i, lilijkt dal men moet hebben
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w (3) ^ (/»/, /,/, //) w {2')

Vergelijkt incii dit iiirl de liclickUiiiij;- (31), dan ziet men dat, welke

waanle men ook uan / loekenl, de voorwaarde steeds vervuld is wat

de massa's l)etrert die Ie pas komen hij de versnelliiigen in de rich-

ting i\vv Ij- en der >as. De eenige \oorwaarde waaraan / moet

\()ldoen, is diiN

diklw)
' = PI.

,/„•

Daar nii uil de waarde van / xoigl

— — A, ,

air

moet
dl— =; O, ï :— const.
dw

zijn, en wel, daar voor /r = O, /=! is, voor alle snelheden

/= 1.

Wij worden dus geleid lol de onderstelling dnt de iiirlortl der

traiislittie ap de (ifnietiiiijen li'ii-rhi hesfudf dut de n/metitujeii. In de

rlcküny der tri(H.-</i(tie / iikuiI l-lchk'r worden, terwijl die, inelke lood-

recht op de triinslatl.e strimi, oiireruiiderd hlijveii. Deze hypothese is

eehter voldoende om tot het in deze § aangewezen verband tussclien

twee mogelijke bewegingstoeslanden, een in het rustende en een in

het bewegelijke stelsel te geraken.

Voor wij \an dat verband een toepassing maken, dient nog iels

te worden opgemerkt. De waarden van de massa's ni^ en /«^ zijn

uit de beschouwing van een quasi-stationaire beweging afgeleid, en het

is dus de vraag of zij bij de snelle lichllrillingen mogen worden

toegepast. Nu leert een nadere i)esclioiiwiiig dat een beweging als

quasi-stationair nuxg worden beschouwd, wanneer in den lijd dien

het Ik'ht noodig heeft om de nüddellijn van een electron te door-

loopen, de bewegingstoestand zeer weinig veranderl. Aan deze voor-

waarde is bij de lichttrillingen voldaan, daar die middellijn uiterst

klein is in vergelijking met de goltlengte.

§ 11. Hel is nu gemakkelijk in te zien dat de iiier vooi'gesteide

theorie van de verschillende ter sprake komende feiten rekenschap

kan geven. .Men lieriiniei-c zicli de bcli-ekking die er lussciicn de

eleetrische momenten in het stilslaaniU' en iii het bewegelijke stelsel

bestaat (§ 10) en merke i)ov(>ndien o|) dal voor de toestanden in den

aethei- tussclien de atonii'n of in den aelher die de besclu)uwile

lichamen oiuringl, een dergelijk veritand geldt. In overeenkoinsti"-e
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punten ('Il op ovpri'ciikomstiüc oduciililikkcii zijn, /.ooals niiMi uil

('27) /iet, de conipoiicnteii van ^ in liel oene j^lcl^^el gelijk iian dio ^aM

b' iii liet andere.

Wanneer in een deel xaii lul slilslaande sicisel geene elecirische

niouienten dl' in den aellier ueen dieleetrisclie \ erplaalsinii' beslaat,

zullen dus in liet overeenkniMslijie deel van liel liewegeiijke stelsel

eveneens geene electriselie iiMinienlen ge\(indeii worden, en /.al daar

ook b' ^ O 'zijn. Men kan dooi- ook op de iiiaLinelischc kraclil en op

den vector l)' te letten aanlooneii ilal zoodra in lid bedoelde deel van

het rustende stelsel tevens I)=i0 i.s, in het o\crccnkoiMsiiiic deel \an

het bewegelijke ook b' verdwijnt, zoodat men in dat deel blijkens

(6) dan heeft b = O, i) = 0.

In beide stelsels liestaat dus een overeenkomstige verdeeling van

iieiit en donker, d.w.z. dezelfde dcelen iler beselionwde licliamen die,

als alles stilstaat, niet door de lichtbeweging gel rollen worilen, blijven

donker wanneer het .svsteeiii zich beweegt. ï\lel kan dus bij ;2,een

enkele optische proef waarbij hel op de A\aarnennng \an \erlichte

en flonkere plaatsen aankomt, en dal is hei ^cval bij vele inlerferenlie-

en diirractieverschijnselen, en bij alle proeven over den loop \aii

zijdelings begrensdi- lieliibnndeis een iin loed d(_'r Iranslalie bespiMiren.

Verder kan men gemakkelijk aantoonen dal de \crlioiidinu- der

lichtslerkle in lv\ee |iiiiiten, in welke lit'lil dal op dezelfde wijze

gepolariseerd is, zirli in dezelfile richting Aoorl|ilant, niet door de

translalie wdrdl ;ie\\ ijzigd.

In hel boxeiislaande liggen de uil komsten opgesloleii. die ik \roeger

met \erwaarloozing der termen \aii de tweede m-de heb gexondeii,

maar evenzeer de xerklaring \an hel negatiexe resultaat i\cv iiiler-

ferentieproef van Mkiiklson. Ook kunnen wij er onuiiddellijk uil

afleiden dal «Ie |iogingen \an UwLKuai en Hkack om i'en dnbbeie

bi'ekiiig onder den in\ loed der aarbeweging waar Ie nemen nioesleii

mislukken.

Wat de prot'XH'u \an Troiton en Nohi.k mei den (U'aaibareii

(ondensalor beireti, deze \ inden hunne Nerklarinu' hierin dal xolgens

hel in § <S gezegde, een translatie geen ander gevolg kan hebben, dan

dat het geheele systeem van atomen en electron-en waaruit de ge-

laileii condensator met inbegrip van de w ringbalans en den ophang-

draad beslaal, de ilaar bes|iroken del'ormalie ondergaal. Deze gaat

niet met een waarneembare richt ingsverandering gepaard.

liet behoeft nauwelijks gezegd Ie worden dat de ontwikkelde

theorie misschien bij nader onderzoek zal blijken onhoudbaar te zijn

en dat zij allicht voor wijziging en verbelering \albaar zal zijn.

Intusschen kan ei' m. i. niet aan getwijfeld worden dal, wil men van
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de genoenulc feiten rekenscliap gevcii. dciiiolijko hesclioinvingeii als

de hoveiistaaiidc noodig zijn.

Die besclionwingen voldoen aan ^\vn ddui- Poincaké gestelden ei!>cli

dat zij vuur willekenrige waarden der tianslatiesnellieid geklen. Dat

zij overigens tengevolge van liiunie algemeenheid lul eidcele gevolg-

trekkingen leiden, die men niel aan de i)estaan(le waarneuiingeii kan

toetsen, spreekt \anzelt'. Een dezei- gexolgti'ekkingen is, dal de proef

van JIiCHELSON ut)k dan lot t'eii negatief resnltaal moet leiden,

wanneer de lichtstralen daariiij een ponderabele duoischijnende stof

dourloopen.

Het wezen der elcelronen is ons zou verliurgeii dal dv onderstelling

omtrent de deformatie der eleclronen wel niet te gewaagd zal schijnen.

Er moet echter worden u|)gemerkl dat die liyputiiesc lol eenige

moeilijkheid voerl. wanneer de eleclrojien roleereii. Men zal zich,

geloof ik, moeten \oorslellen dat hij die verschijnselen, bij welke

de bolvormige eleclronen in een rnstend stelsel een wenteling om
een miihk'llijn hebben, de piinlcn der eleclronen in hel i)ewegelijke

stel.sel zoodanige beweging hebben, dal hnmie banen mei de bij de

wenteling beschreven cirkels ,.overeenslemnien" in den zin \ an § 10.

^ 12. Mei een eidcel woord wil ik nog aangeven hoe men zich

kan voorstellen dal ook lichamen met een moleculaire beweging

tengevolge eener ti'anslatie op dezelfde wijze gedeformeerd worden

als lichamen waarin de deeltjes ten o[)zichte van elkaar in i'ust zijn.

Men kan aannemen dal aan de beweging van een stelsel mok'kiden

in een stilstaand svsleem ^'' eene iieweging in een systeem ^ met

translatie beantwoordt, up zooilanige wijze dat, wanneer een deeltje

in het eerste stelsel op zeker oogenblik een liepaalden sland heeft,

lief in — op het o\ereenkomstige oogenblik den o\ ereenkomstigen

stand imieemt. Wanneer nii de molecnlaire snelheden zeer klein zijn

in vergelijking met ir, mag men siellen dat tnsschen de versnellingen in

beide gevallen de betrekking (oo) beslaat. Neemt men verder aan dat de

moleculaire krachlen niet merkbaar van de molecnlaire snelheden af-

liangoi en slechts op zoo kleine afstanden werken, dal voor op elkaar

werkende declljes het verschil der locale tijden mag worden verwaar-

loosd, dan vormt een deeltje mei die. welke bimien de werkingsspheer

daarvan liggen, een stelsel dal de meermalen genoemde deformatie

ondergaal, en gehh (bis volgens de iweede onderstelling van § <S

voor de krachl die het ondervindi de belrekking (21). Tnsschen

versnellingen en krachlen kan dus iu' bciih- slelsels het behoorlijke

verband bestaan, wanneer wij aannemen i/<it de ina.isn'.'! ntii alle

deeltjes ui) dezelfde ivijze van de tnnislaüc iijluiiujen als die der eleclronen.
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^ 13. Voor lic liMiuitudiiialc en Iraiisvcrsalc massa \;iii een eleotron

vindt men andere waarden, die liel eerst (ioor .Vkhaiiam zijn here!<end,

als nieii ondersldl dal (!< alnieliimcn liij de translatie (iii\ei-aiiilerd

liiijven. en ilr ineliniicn \aii k\iiM\N\ oxcr den iii\l()cd \an niaji-

iicli>rli(' en cleelfi'-elic kraelilcn (i|i den liiu|> \aii ia<linnisl i-alen lici)-

lieii, nat de transversale massa l)eli'eri, de iiili<()msi waartoe Ahhah \m

ncUonien was, op liooüsl nierkwaardij^e \\ ij/,e lte\(>slifi(l. liet zon dus

\-oor de hier iiileen^ezetle theorie een ei-nsiii^ liezwaar zijn, zoo zij

\an de nilkomslen \an Kmimwn n-eeii rekensciia|) kon ,i;e\en. Hij

natlere l)eseiK)uwiiij>- blijkt ininsselien dal zij dal wel kan doen e]i

nagenoeji' evengoed met die resnltalcii overeenstemt als de i'ormnh^

die door Ahuauam werd alycdeid. Ik liespieek vooreerst een paar

waarncndiifijsreeksen \an Kmfmann') \an I!t02. Mij heeCl nil elke

meting' een jjaar <>i'ootliedeii i; en C, de ,,ueredneeerde"' eicel i'isehe

(>n mauiieliselie afw ijkinti', afgeleid, die \olgens d(> theorie o|) de

ir

volgende wijze mei d(^ \erhonding |J ^ - in \'erl>and moeten staan:
(•

ti=kr-, rH,i) = y'-^ 054)

Hierin is if' {({) zoodanige fnnclie dat de transversale massa door

3 e'

wordt vooi'gesteld, terwijl /, en /., groollieilen zijn, ilie liij elke

waariieining'sieeks staniKastig zijn.

Uit de tweede loinnde i'M)) ziel men dat volgens mijne theorie ev(>n-

eens een vergelijking van den xorm (35) geldt; alleen moet <// (ji), de

Fnnelie waartoe Ahhaiiam is gekomen, worden vervangen door

4 4— /fc = — (1 — (i')
'.

3 3

Volgens mijne theorie moeten nn, al> men dil nooi- i|' (,:{) in de

|)laals stelt, \ergelijkingeii \an den vorm (34) gelden; daarin mogen

echter / , en /, ander(> waarden hehhen. Nalnnrlijk zal men de o\ei'-

censtenuning met de waaineniingen mogen trachten te bereiken door

eenigszins an(lei'(> waarden voor de snelheid der electronen, dns voor

,i aan te nemen. I'ei' onderscheiiling schrijl' ik ji' \oor de waarde

waai'loe men dan komi, en s /,\ \(ior de nienwc conslanie /,, zooilal

de eerste tbrninle wordt

^ = sk;^ (3t))

n

') Kaufmann, 1'liysik. Zfitsclu-, 1 (l'JUiij, [>. 55.
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De tweede schrijf ik in den vorm

Kai FMANN steil i\c \cr,uolijkin^en op de proef door een 7,oodanip:e

waarde vtun- l\ te kiezen dat, wainicer men, die aannemende, nit

de eerste der vergelijkingen (34) /Jaüeidt, en de nitkomsl in de tweede

vergelijking snhylitneerl, deze laatste voor /.-.. waarden oplevert, die

zoo goed mogelijk in een waarnemingsreeks constant blijven. Jnist

het standvastig blijven van /,, is een !)e wijs voor de overeenstemming

fnsschen de theorie en de waarnemingen.

rit de tweede vergelijkijig (34) in verbRiid met (37) volgt

^•', = (l-|r)'^iM/i)/-, (38)

en ik hel» nu xdor elke i-eeks zoodaiug getal .v gezocht, lial wanneer

men de waarden ilie Kaiioiann x-oor |i opgeeft, met .v \ermenigvnl-

digt, en de nitkomsten vooi- ^3' neemt, de nitdrnkking (38), berekend

met de Avaarden van ij' (,i) en l\^. die men in de taltellen van

Kal'kmann vindt, zoo goed mogelijk eonstant zijn.

Mijne uitkomsten vindt men met de noodige getallen van K Ar kmann

in de volgende tabellen. (|i. 1006), beantwoordende aan de tabellen

III en \y in diens verhandeling.

Men ziet dat de waarden van /•
.,
even goeti als constant beschouwd

kunnen worden als die \ an /,\^. Daarbij moet nog worden opgemei'kt

dat ik t'i' mij toe bepaald heb, het getal .< zoo te kiezen dat voor

twee waarnemingen de getallen /,'., in dezelfde verhouding tot elkander

•zouden staan als de coëfficiënten /„. In de eerste tabel heb ik voor

die twee metingen de eerste en de voorlaatste, in de tweede tabel de

eerste en de laatste genomen.

Ik heb ook een paai- lateix' waarnenungsreeksen \au Kaifmann '),

die t)ok door RunüK'') berekend zijn. met mijne formules \ergeleken.

Kent men in de vergelijkingen (34) \an Kaci'mann de constanten

/, en /.,, dan kan nicu \ oor clki' waarde \ au s uit die vergelijkingen

,i CU l^ bcrt'keueu. IvrNtii'. liecli uu \(ior elke waai'uemingsreeks naar

de methode der kleinste (piadrali'U /, en /., zoo bepaald, dat de \oor

»/ berekende waarden zich zoo goed nn»iielijk aan de waargenomen

waarden aausluileu. .

l'it mijne vergelijkingen (.!(>) eu (37) kan men alleideu dal xiior

elke reeks een foruiide \au i\v\\ \-orni

Y = ui-' + (,;'

1) Kaufman.n, Götl. Naclir. Miitii. pliys. KI.. I'JÖH, p. '.Ml.

-) Ru.sGE, ibidem, p. '.i-2C).
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Plaat N". 15. ,/ = (),0»i48<l. A = 0,3039.
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§ 14. Ik iiiD.ik \.iii (!('/( ucli'.ui'iilicitl ucliriiiU om coii proof van

TlUtl TON ' over icii iiiniiclijkcii iii\ locd der ;iai(llK>\\('.i;i]i,l>' te l)('S|ii'('k('ii,

waarvan lid (Iciikliccld \aii l-Viv (iKiiM.n alkoiiisliu- is. lüj die |ir(>ct'

weid i'cii coMdcrisaloi- ji'clic/.iiid. \\aar\aii de |ilalcii cxciiwijdiii aan

de riflitinji- dor Iranslalic -lomlrn ;
liij <!( Iicscliouwiiifi- van de orde

van u'rootlc (\('v \cr\\ acldc wcrkinü knnnon wij oiidoi'slellon dat

tussclion lic iilalcn ailocn adlicr aanwc/.iü was. Dan liccfl (^ 1) de

üfiadcn condrnsalor cimi i'lcclronia,L;noliscli(' liocv (•('lli<>id \an liewcgiiig

2 r
,••'

waf nauwkeurig is tot in "root lieden van de eerste orde. Daar dezx'

iioevecllieid van howeging ontstaat als de condensator geladen woi-dt,

moet iii.j (Laarbij een sloot -O' van den acilicr oiidcr\ inden; daaren-

tegen moet liet ontladen vaji een sloot -f- Oi \ergczekl giii\Ji. Trouton

heeft te vergeefs getraeiit hij een condensator die aan liet nileinde

van den arm eener wringbalans was opgeliangen, de/.e stooten waar

Ie nemen.

Ik geloof nn Ie kunnen aantooneii (ofschoon Thoiton's hei'okeningen

hem tot een antler hesluii geleid heltlK>n) dat zijne inrichting 0|> verre

na niet gevoelig genoeg is gnnveest voor het doel dat hij beoogde.

Vooreerst merk ik op ilal, wanneer /' het arbeidsvermogen van

den geladen condensaloi- in den toestand \ an rusl is, de energie \an

hel stelsel in geval \an lianslalie de waarde» /
' -\- I ' heeft, waarin

\'olgens de ^oola ('gaande hescliouw ingen nauwkeurig tol in groot-

heden \ au d<' tweede orde

2 ir-

is. Dit stemt wat de orde \an grootte betreft, met de waarde die

'l'noi 'i'ON aamieemt o\('reen.

U'
De üroolte \au den sloot is dus —

.

if

Men kan nu den uitslag h dien hij vcrooizaakl. als de toestel

eerst in l-usI is. vergelijken met den uilslai;- <('
, dien na'ii zou krijgen

als men een stand\astig kopjiel /v' gedurende een hal\en schonnueltijd

liel werken. Kvenecns, in de onderstelling dat er reeds een schom-

uieliui;- bestaat, de xcrandering (i (K'r am|ditudo die de sloot, aan-

gebracht o|t het oogenblik waarop de w ringbalaiis den evenwichts-

slaiid [latjseert, ten gevolge heidt, mei de verandering ,i', die men

') Tbocïon. Dnlilin Roy. Soc. Tians. (2) 7 (in()"2), p. 37'.l (ook ((pgcnonicii iii

The scientifif wrilings ol' Firz Ueralu, edited by Larmor, Dublin en Londen 19U2,

p. 557).
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leweeiïliiT'iiut ilom- n('(liii'(>ii(I(' ilr !ic\\ ciiiiiii uil iIimi ccncii iiitefsteii

Slixnd ii;i;ir ilcii uiiilcrcu hel lv(i|)|i('l A Ie Ijilcii werken. Is 7' de

sclioimiiollijd t'i: / de afstand \vaani|) de condensatoi- \aii ileii (ip-

hangdraad xerwijdei'd was, dan is

« ,i :tU'1

«=^=A^ ^'^

Volgens de ()|)ga\en \an Troitox bedroeg f"' een paar ergon,

terwijl hij liet kleinste koppel, waardooi' een nierki)are beweging

kou worilen \erkregen, op 7,5 C. U. S.-eenlieden schat. .Stelt men
dit voor A' in de plaats en bedeid<t men dat de snelheid dei' aard-

beweging 3 ,\ 10° c.lM. jier sec. is, dan ziet men dat de vei-hondijig

(39) een zeer kleine breuk moet geweest zijn.

De ^'oorzittei- brengt in herinnering dat, volgens de bepalingen

\an het Bnitenzorg-fbnils, in de eerstxolgeiide weken de oproeping-

zal moeten geschieden \'ooi- personen, die \oor een liezoek aan

'sLands Plantentuin Ie Ituilen/.org in aanmerking wensclien te komen.

Voor de Boekerij wordt aangeboden door den Heer Max Wkbf.k:

„Dii' SüUi/('f /'')•('. IClii/iihniihi iii l/ir AiiittiHiiii' vnil Sii^teiimtik der

recentni iiiii/ fussilen Mnntnnilid."

De \ergaileriuü wurdl ueshiten.

E W W A T \.

p. 942 regel 17 v. b. slaat : be\vegings-groe|)en

lees : (iiicvoucbL^ (uieindiüc bew egings-groepen.

(5 Mei, 1904).
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LEGEERINGEK (De smeltlijnen van). (3e mededeeling). 25.

LEIBNIZ (Voorstel en rapport aan de Internationale Associatie der Akademiën

betrell'ende de voorbereiding en uitgave van eeae nieuwe editie van de werken

van). 900.

l.lfliAAM (Hel evenwicht van een vast) met een fluïde phase, voornamelijk in de

nabijheid van den kritischeu toestand. 439. 2e gedeelte. 606.

L o li R Y DE B R ü Y N (c. A.). Benoemd als gedelegeerde der Nederlandsehe Regee-

ring bij het Congres voor toegepaste scheikunde. 2.

— Voeren de jonen gedurende de electrolyse het oplosmiddel mede? 159.

— Over intramoleculaire verschuivingen. N°. 5. C. L. Jüngiüs : „De wederzijdsche

omzetting der twee stereoisomere raethyl-d-glucosiden". 161. N". 6. II. Eaken :

,,l)e omzetting van diphenylnitrosamin in ]). nitrosodiphenylamin en hare snel-

heid". 367. N". 7. C. A. LoBKY de üruyn eu C. H. Sluiter : „De Beckmann'-

sche verschuiving; de omzetting van acetophenonoxim in acetaTulide en hare

snelheid." 813. N". 8. C. L. Jungius : „De wederzijdsche omzetting der twee

stereoisomere pentacetaten van d-glucose". 860.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer S. Tymstra Bz. : „De electrolyti-

sche geleidbaarheid van oplossingen van natrium in mengsels van aethyl- ot'

methylalcohol -J- water." 166.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer Tii. Weevers en Mevr. (!. .1.

VVeevers-ue Graaef ; „Onderzoekingen over eenige xanthine-derivateii'in verband

met de stofwisseling der plant". 369.

— Aanl)ieding eener niededeeling van den Heer C, 11. Sluiter ; „De omzetting

van isonitrosoacetophenonnatriiim in benzoë/.nurnatrium en cyaanwaterstof". 654.

— .\anbieding eener mededeeling van den Heer W. Albebda van Kkenstein :

,,Dibenzal- en benzalmethylghicosiden". 658.

— Aanbieding eener mededeeling vau den Heer A. W. Visser: „Enzymwerkingen

beschouwd als evenwichtsreacties in een homogeen systeem". 766.

— .\anbieding eener mededeeling van den Heer P. van Komburgh over „het

Ocimeen". 810.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer P. van Komburgh : „Additie-

producten van s. trinitrobenzol". 812.

— .Vanbieding eener mededeeling van den Heer £. Verschaffelt : „Bepaling der

werking van vergiften op planten". 855.
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LOBBY DE BEUïN (c. A.). Aanbieding eeiier mededeeling van den TIeer J. J.

Blanksma : „Over de substitutie in de benzolkern". Siié.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. L. Jungius : „Theoretische

beschouwing omtrent grensreacties, welke verloopen in twee of' meer achtereen-

volgende phasen". 928.

— en R. P. VAN Calcae. Concentratieverauderingen in en kristallisatie uit oplos-

singen door centrifugaalkracht. 936.

— en C. L. Jungius. De toe.stand van iiydraten van nikkelsulfaat in metliyl-

alcoholische oplossing. 153.

— Het geleidingsvermogeu van hydraten van nikkelsulfaat in methylalcoholische

oplossing. 156.

— en Ij. VVolff. Kan door toepassing der optische methode van Tyndall de aan-

wezigheid der moleculen in oplossingen worden aangetoond ? 70.3. 778.

LOON (j. p o T T E E V A n). Zie Potter vak Loon (J.).

LOKENTZ (H. A.). Aanbieding eener mededeeling van den lieer A. Pannekoek :

„Eenige opmerkingen over de omkeerbaarheid van molekulaire bewegingen". 63.

— De absorptie en emissie der metalen (vervolg). 258.

— Electromagnetische verschijnselen in een stelsel dat zich met willekeurige .snel-

heid, kleiner dan die van het licht, beweegt. 986.

L o R I É (J.). Aanbieding eener verhandeling : „Beschrijving van eenige nieuwe grond-

boringen". V. 771. Verslag hierover. 774.

— Over eene te Leiduiu ontdekte laag werkelijke keileem. 928.

LUCHTMAXOMETEE (De bepaling van den druk met een gesloten). 758.

LIJN (De singulariteiten eener vlakke algemeene kromme, die de) op oneindig a- maal

raakt en s keer door ieder der imaginaire cirkelpunten op oneindig gaat. 709.

MAAG (Het epitheel van de oppervlakte van de). 59.

MAANSTAFKLS (Ouderzoek omtrent de fouten der) van Hansen-Newcomb in de jaren

1895—1902. 131. 2e mededeeling. 3S1. 585.

MAGNETISCH VELD (Dubbele breking in een) nabij de componenten van een quadruplet. 23.

MANOMETER- eu piëzometerbuizen (Over het calibreeren van). 391.

MARTIN (K.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer EuG. Dubois : ,,Diep-

gelegen keienleem van een jongeren ijstijd in den bodem van Noord-Holland". 17.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. H. Iïonnema : „Een stuk kalk-

steen der Ceratopyge-aone uit het Nederlandsche diiuvium". 462.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over het jaar 1903. 696.

MECHANISME der infectieziekten (Klinisch-biologische studiën over het). 838. Verslag

hierover. 842.

MENGPUNT (Over het kritisch) van twee vloeistotten. 468.

MENGSEL (Het vl/-vlak in de nabijheid van een binair) dat zich als een enkelvoudige

stof gedraagt. 523.

MENGSELS vaii aethyl- of methylalcohol -(- water (De electrolytische geleidbaarheid van

oplossingen van natrium in). 166.

— van zuurstof en koolzuur (Isothermen van). 1. 391. 11. 401. Hl. 533. IV. 544.

V. 556. 616. VI. 621.
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MENOSELS (Over het beri-iden ilur) eii de siimeiidrukhiuirlieid bij kleine diditheden. -tOl.

— (Isotlieniieii v:iii"l met ile niolecuhiirgelmltcii O.llll-? en O.l'.l'.Mi üan zuurstof, en

liet veri;elijken van de/,e met die van zuiver koolzuur. öSG. filli.

— (üe sublimatielijnen van binaire). 51)1.

— (De coëxistentie-voorwaarden van vloeistof en dam]) bij liinaire) van normale

stofl'en volgens de wet der overeenstemmende toestiinden. 838. 885.

— (üe toestaudsvergelijkini'; en liet «t-vhik in de onmiddellijke nabijheid van den

kritischen toestand voor binaire) met een kleine hoeveelheid van een der bestand-

deelen (4e mededeeling). 69.

— (Over üe mogelijke vormen der smeltlijn bij binaire) van isomorphe stollen. 169.

— (Het beloop der oplosbaarheidskromnie in hel gebied der kritische temperaturen

van binaire). 335. 2de mededeeling. 65'J.

— (Over de gedaante van het realizeerbare gedeelte der sinelllijn bij binaire) viui

isomorphe stollen. 494.

— (Invloed van de zwaartekracht op de ver-chijnseleu in de nabijheid van het

plooipunt bij binaire). 621.

— (.abnormale oplosbaarheidslijnen bij binaire) tengevolge van het bestaan v.ui

verbindingen in de oplossing. 645.

— (Over de gedaante van snieltlijnen bij binaire), wanneer de mengwarmte in de

beide phasen zeer gering ot' ^0 is. 716.

MENGW.\RMrE (Over de gedaante van smeltlijnen bij binaire mengsels, wanneer de) in

de beide phasen zeer gering ot' =0 is. 716.

METALEN (De absorptie en emissie der). 25S.

METEN (Over het) van zeer lage temperaturen. IV. De uilzettings-coelliclent van Jena-

en Thüringerglas tusschen -|- 16° — 182°. 212. V. Verbeteringen in de bescliernnle

tliermo-elementen; eene batterij van standaard-thermo-elementen en het gebruik

daarvan bij thermo-electrische temperatuursbepalingen. 625.

— van magnetische draaiingen (Onderzoek van eene fouteidiron hij liet) van hel

]iolarisatievlak in absorbeerende oplossingen. 749.

METEOROLOGISCHE eu aardmagnetische elementen (De periodiciteit der zonneverschijn-

selen en de daarmede samenhangende periodiciteit in de variaties van), verklaard

uit dispersie van het licht. 300.

METHODE van ÏYNDALL (Kan door toepassing der optische) de aanwezigheid der mole-

culen in oplossingen worden aangetoond ? 703. 778.

METHODEN en hulpmiddelen in gebruik bij het eryogeen laboratorium. VI. De cliloor-

methylcirculatie. 247.

Microbiologie. .Mededeeling van de Ileeren M. W. Beijïri.nck en A. van Delden :

„Over de bacteriën, welke bij het roten van vlas werkzaam zijn''. 673.

MINISTER van Binnenlandsclie Zaken. Zie Binnenlandsche Zaken (Minister van).

— van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Zie Waterstaat, Handel en Nijverheid

(Minister van).

MOLECDLEN (Kan door toepassing der optische methode van 'I'ynuall de aanwezisheid

der) in oplossingen worden aangetoond? 703. 77S.

MOLKKULAiRE bewegingen (Eenige opmerkingen over de omkeerbaarheid van). 63,
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MOLL (.]. w.). Aanbiediiii^- eeiiei- luedetleeliiiL'- vaii deii Heer Pir. van Haeueveld :

„Het iiulringeii der wortels van losligj^eiide kiemende zaden in kwik'". 271.

MONGE (Over de ditrerentiaalvergelijkiiio' van). 703.

MO NT (a G u s T I n). Sclirijven van den lieer — over „de verdnhbeling' van den

kubus". 6S6.

MVocAKD bij Teleostei (Over de ontwikkeling van liet). 374-.

N.iUEELDEN' (Over taetiele). 651.

NA'l'ltlUM (De eiectrolytiselie geleidbaariieid van oplossingen van) in mengsel.? van

aetliyl- ot' inetliylalcohol 4" vvaler. 166.

Natuurkunde. JVIededeeling van den Heer J. D. van ueu Waals over: „L)e vloeistof-

toestand en de toestandsvergelijking". 2. 82.

— Mededeeling van de Heeren P. Zeeman en .1. (jEEst: „Dubbele Ijrekiug ineen

magnetisch veld nabij de componenten van een i[uadrnplet". 23.

— Mededeeling van den Heer A. Pannekoek : „Eenige opmerkingen over de ora-

keerbaarlieid van molekulaire bewegingen". 63.

— Mededeeling van den Heer J. E. Vekschaffelï : Bijdrage tot de kennis van

liet vj/-vlak van van uek Waals. VII. De toestandsvergelijking en liet Ji-vlak in

(Ie onmiddellijke nabij lieid van den kritischen toestand voor binaire mengsels

met een kleine hoeveellieid van een der bestanddeelen. (-i'lo mededeeling). (il*.

VIII. Het ij'-vlak in de nabijheid van een binair mengsel dat zich als een enkel-

voudige stof gedraagt. 523. IX. Mededeeling van de Heeren H. Kameelingu

ÜNNES en C. Zakuzewski : De cocxistentie-voorwaarden van vloeistof en damp

bij binaire mengsels van normale stoffen volgens de wet der overeenstemmende

toestanden. 838. 885.

— Mederleeling van de Heeren 11. Ivameulingu Onnes en VV. Heuse : „Over

het meten van zeer lage temperaturen. V. De ititzettings-coeöiciënt van Jena-

en Tliüringerglas tusschen -|- 16° —182°. 212.

— Mededeeling van de Heeren H. Kamereingh Onnes en H. Happel : „De voor-

stelling van de continuïteit van den vloeibaren en gasvormigen toestand eeuerzijds

en de versclnllende vaste aggregaatstoestanden anderzijds door het eutropie-

volume-energie-vlak van Gibbs". 223.

— Mededeeling van den Heer II. Kamerlingu Onnes : „Methoden en hulpmiddelen

in gebruik bij het cryogeen laboratorium. VI. De chloorinethylcirculatie''. 2t7.

— Mededeeling van den Heei H. \. Lorentz : „De absorptie en emissie der

metalen" (vervolg). 258.

— Mededeeling van den Heer VV. H. Julius: „De periodiciteit der zouneverschijn-

selen en de daarmede samenhangende periodiciteit in de variaties van meteoro-

logische en aardmagneüsrhe elementen, verklaard uit <lispersie van hel licht." 300.

— Mededeeling van den lieer \V. II. Reesom : „Isothermen van mengsels van

zuurstof en koolzuur. I. Over het calibreeren van manometer- en piezometer-

buizen. 3yi. H. Over het bereiden der mengsels en de samendrukbaarheid bij

kleine dichtheden. 101. Hl. Over het bepalen van isothermen tusschen (iO en

140 atmosferen, en tusschen — iö" en -|- 60° C. 533. IV. Isothermen van zuiver

koolzuur tusschen 25° en 60° en tusschen 60 eu 140 atmosferen. 544. V. Isother-
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ineii v!iii mengsels met de moleeiiluiigeliulten O.lOl'/ en D.IU'JB aaii zuurstof, en

het vergelijken van deze met die van zuiver koolzuur. 53(). 1)1(5. VI. Invloed van

de zwaartekraidit op de verschijnselen in de nabijheid vau lu'l plooifiunt bij

binaire mengsels. 631.

Natuurkunde. Mededeeling vau den Heer J. D. van der Waals : „Het evenwiolit

van een vast lichaam met een fluïde phase, voornamelijk in de nabijheid vanden

kritischen toestand". 13!). 2'' gedeelte, üütj.

— Mededeeling van den Heer .1. i'. Kuenen : „Over het kritisch mengpunl van

twee vloeistoll'en". -I-BS.

— Mededeeling van de Ileereu H. Kamerungii ünnzs en C. A. Okommklin:

„Over het nieten vun zeer lage temperaturen. V. Verbeteringen in de beschermde

thermo-elementeu ; eene batterij van standaard-thernio-elementeu en het gebruik

daarvan bij thernio-electrische temperatuursbepalingen". 63.'i.

— Mededeeling van de Heeren U. van Djjk en J. Kunst over: „Een bepaling

van het electrochemisch aequivaleut van zilver", t'il.

— Mededeeling van den Heer L. H. Siertsema : ,,Onderzoek van eeue Ibutenbron

bij het meten van magnetische draaiingen van het polarisatievlak in absorbeerende

oplossingen". 7-19.

— Mededeeling van den Heer H. K. J. (j. du liois, over: „Hysteretische oriën-

tatie-verschijuselen". 7 33.

— Mededeeling van den Heer U. 11. Brinkman : „Ue bepaling vau den druk met

een gesloten luchtmauometer". 758.

— Mededeeling van den Heer 1'h. Kuunstamm : „Over de toestandsvergelijking

van van der Waals". 948.

— Mededeeling vau den Heer l'u. Koiinstamm : „Over de vergelijkingen van

Claüsius en van der Waals voor de gemiddelde weglengte en het aantal bot-

singen". 9!il.

— Mededeeling vau Mej. .1. Keuuler : „Eeuige opmerkingen over Öyuney ïounü's

distillatieregel". 968.

Mededeeling van den Heer II. .\. LuitENTZ : „Electromaguetische verschijnselen

in een stelsel dat zich met willekeurige sueliieid, kleiner dan die van het licht,

beweegt". 986.

NiERS'i'RASz (n. 1'.). Aanbieding eener verhandeling: „Uas Hcrz der Solenoga---

treu". 77. Verslag hierover. 81.

NiEUWENUUls (a. w.). Localisatie en symmetrie der parasitaire huidziekten in

den Indischen Archipel. 570.

NIKKELSULFAAT (Üe toestautl van liydraten vau) in methylalcoholische oplossing. 153.

— (Het geleidiugsvermogeu van hydraten van) in methylalcoholische oplossing. 156.

NITRATIE (Over de) vau Huoorbenzol. 787.

NlTROSüDlPiiENYLAMlN (De omzetting van diphenylnitrusamin in p.) eu hare snel-

heul. 367.

NüORU-iiOLLAND (Uiepgelegeu keienleem van een jongeren ijstijd in deu bodem van). 17.

OCIMEEN {Ih'i). 810.

üMKEEttiSAARUEiD vau molekuluire bewegiugeii (Eenige opmerkingen over de). 63.
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OMZETTING (De) viiu diplieiiyliütrusiiiiiiii iii p. iiitiosodiplieiiylamin en bare snelheid. 367.

— (De wedei/.ijdsciu') tier twee stereoisomere nietliyl-il-glueosideii. Uil.

— (Ue wedeizijdsulie) der twee stereoisomerc peutueetutei; v;ui d-glueose. 860.

OMZETTINGSSNELUEID (Over de) viin kooloxyde. II. 'ói.

OMZETTi.NGSvEKscu]JXSELF,N(Stol-eii)indesteIselsNH4N03, AgNÜjeii KNÜj, AgXO;,. 358.

ONDEHZOEK (Een (|uantitiitiet'J betreffende de spanuini>stheorie van Baeyek. .581).

ONTBINDING (Centrische) van polytopen. 603.

oi'LosBAAiuiElDSKKOMME (Het beloop (Ier) in het gebied der kritische teniperatiireii

van binaire mengsels. 335. 2e mededeeling. 659.

oi'LOSB.v.iKUEIDsLlJNEN (Abnormale) bij binaire mengsels tengevolge van hel ijestaau

van verbindingen in de oplossing. 645.

OPLOSMIDDEL (Voeren de jonen gednrende de electrolyse hel) mede P 15U.

OPLOSSING (üe toestand van hydraten van nikkelsult'aat in melhylalcoholische). 153.

— (liet geleidingsverraogen van hydraten van nikkelsuU'aat iiimethylalcoholische). 156.

oiLossiNGEN van natrium (De electrolytische geleidbaarheid van) in mengsels van

aethyl- of methylalcohol -j- water. 166.

— (Bijdrage tot de kennis van het verloop der dampspanningsvermindering Ijij

waterige). 796.

— (Conceutratieverauderingeu in en kristallisatie uit) door centrii'ugaalkracht. 936.

— (Kan door toepassing der optische methode van ïynuall de aanwezigheid

der moleculen in) worden aangetoond? 703. 778.

ORiENTATiE-verscbijnselen (Hysteretische). 753.

oscuLATlKVLAK (Over de ligging der drie punten, die een ruimtekromme met haar)

gemeen heeft. 710.

OU DEM AKS (c. A. J. A.). E.\osporina Laricis Oud. — Eene nog onbekende, op

den Lork (Larix decidua) levende, en voor dien boom zeer schadelijke,

mikroskopisch-kleine zwamsoort. 745.

— en C. J. Koning. Over eene nog onbekende, voor de tabakscultuur verderfelijke

Sclerolinia (Sclerotinia Nicotianae Uud. et Koning). 48. Naschrift. 1 10.

I'aNNEKOEK (a.). Eenige opmerkingen over de omkeerbaarheid van molekulaire

bewegingen. 63.

Pathologie. Mededeeling van den Heer A. W. Nieuwemiuis : ,,Localisatie en sym-

metrie der parasitaire iiuidziekten in den Indischen Archipel". 570.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer b'. I'. van (.'alcar : „Klinisch-

biologiscbe studiën over het mechanisme der infectie ziekten". 838. Verslag hier-

over. 842.

I' E K E L H A n I N g (c. A.). Aanbieding eener mededeeling vau de Heeren M. C.

ÜEKHUYZEN en V. Vermaat : „Het epitheel van de oppervlakte van de maag". 59.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer li. O. Hekzog : „Over de werking

vau Emuisine". 4S6.

1'ENTacetaten (De wederzijdsclie omzetting der twee stereoisomere) van d - glucose. 860.

PEiuoDiciTEiT (üe periodiciteit der zounevcrschijnselen eu de daarmede samenhangende)

in de vaiiaties van meteorologische en aardraagnetische elementen, verkhwrd uit

de dispersie van het licht. liOO.
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PIIASEN (Theoretische besc-iiouwiug- omtrent grensreaclies, welke verloopen in twee of

meer iichtereenvolgeiule). 928.

PIIOCA VITUUN.^ (De vruchtomhulselen en de phicentii van). 730.

Pbysiologie. Mededeelinj!; van den Heer K. Hekm.v : „üvci- de vrijiiuiking van Irypsine

uit trypsine-zymoi-een", 3.

— Mededeeling van den Heer J. K. A. WEiniiiiiM S.\i,OMOiSsON : „Een nieuwe

prikkeliugswet". VI. 'U.

— Mededeeling van de Heeren M. C. Dekuuyzen en 1'. Verm.vvt: „Het epitheel

van de oppervlakte van de maag". 59.

— Mededeeling van den Heer W. Einthoven : „üe snaurgalvanonieter en liet

menschelijk electrocardiograra". 122.

— Mededeeling van den Heer .V. Gorter: „De oorzaak van den slaap". 14-S.

— Mededeeling van den Heer J. Boeke : „Over de ontwikkeling van het niyocard

bij Teleostei". 374.

— Mededeeling van den Heer ü. van Kvnberk: „üver het in centripetale riciiting

afsterven van sensibele huidgebieden". 475.

— Mededeeling van de Heeren C. VVinkler en U. van Rïnberk: „Üver l'unetie

en bouw van het ronipdermatoora". IV. 477.

— Mededeeling van de Heeren C. Winkler en G. van Rynderk : „Over het uit-

groeien van de laterale velden der rompdermalonien op de caudale afdeeling der

bovenste extremiteit". 570.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer P. H. Kïkman : „De beweging

der halsorgauen". 633.

— Mededeeling vau den Heer J. K. A. VVerthejm Salümonson : „Over tactiele

nabeelden". 651.

— .\anbieding eener verhandeling vau den Heer .V. Gorter: „Het herinnerings-

beeld". 838.

— Mededeeling van den Heer W. Einthoven : „Over eenige toepassingen van den

snaargalvanometer". 876.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer L Bouman : „Onderzoekingen over

vrije woordassociatie". 896.

PIËZOMETERUUIZEN (Over het calibreeren vau manometer- en). 391.

plaatsbepaling (15ijdragen tot de astronomische) op de Westkust van .UVika. II. 509.

PLACE (t.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Boeke: „Over ile ont-

wikkeling van het myocard bij Teleostei". 374.

PL.acenta (De vruchtomhulselen en de) van Phoca vitulina. 730.

PLANTEN (Bepaling der werking van vergiften op). 855.

Plantenkuade. Mededeeling van de Heeren C. A. J. A. Oudemans en C J. Koning:

„Over eene nog onbekende, voor de tabakscultuur verderfelijke Sclerotinia

(Sclerotinia Nicotianae Oud. et Koning). 48. Nasciirift. llo.

— .Mededeeling vau den Heer Pu. van Harreveld: „Het indringen der wortels

van losliggende kiemende /.aden in kwik". 271.

— Verslag van de onderzoekingen van Dr. J. O. ScHODTE gedurende zijn verblijf

aan 's Lands Plantentuin te Buiten/.org. 429.
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Plantenkunde. Mededeelinjr van den Heer 1<\ A . F. ü. Wknt : „Krulloteu en versteende

vrucliten van de cacao in Suriname". 439.

— Mededeeling van den Heer G. Grmns : „Over den Asciisvorm van Aspergillus

fumigatus Fresenius". 454.

— Circulaire betreffende liet internationale botanische congres in 1905 te Weeneu

te houden. 570. Verslag hierover. (;36.

— Mededeeling van den Heer C. A. J. A. üudemans : „Exosporina Laricis Oud.

—

Eene nog onbekende, op den Lork (I^arix decidua) levende, en voor dien

boom zeer schadelijke, raikroskopisch-kleine zwamsoort". 745.

— Mededeeling van den Heer E. Veesciiaffelt : „Bepaling der werking van ver-

giften op planten". 855.

Plantenpbysiologie. Mededeeling van den Heer ïii. Weevers en Mevr. C. J.

Weevbus-de Graaff : „Onderzoekingen over eenige xanthine-derivaten in verband

met de stofwisseling der plant". 369.

PLOOIPUXT (Invloed van de zwaartekracht op de verschijnselen in de nabijheid van

het) bij binaire mengsels. 621.

p L ü c K E K'sche getallen (De) eener kromme in Hn. 705.

POLARISATIEVLAK (Onderzoek van eene foutenbron bij het meten van magnetische

draaiingen van het) in absorbeerende oplossingen. 749.

POLDERS (Over de herkomst van het zoete water in den ondergrond van eenïge min-

der diepe). 593.

POLYTOPEN (Centrische ontbinding van). 603.

— (Regelmatige projecties van regelmatige). 908.

POTTER VAN LOON (j.) en A. F. HoLLEMAN. Over de benzidiiipomzetting. 348,

PRIKKELIKGSWET (Een niciiwe). VI. 41.

PROJECTIES (Regelmatige) van regelmatige polytopeii. 908.

PUNTEN (Over de ligging der drie), die een ruimtekromme met haar osculatievlak

gemeen heeft. 710.

QUADRüPLF.T (Dubbele breking in een magnetisch veld nabij de componenten van een). 23.

RAKEN (lI.). De omzetting van diphenylnitrosamin in |). nitrosodiphonylamin en

hare snelheid. 367.

REALITEITSVERGF.LIJKINO (Een) voor bestaanbare en onbestaanbare vlakke krommen

met hoogere singulariteiten. 845.

REEKS £ (Reeksen afgeleid uit de). 432.
w

R E u D I, E R {.).). Eenige opmerkingen over Syiiney Younc's distillalieregel. 968.

u o M B u R G II (p. van). Het Ocimeen. 810.

— Additieproducten van- s. trinitrobenzol. 812.

ROMPDERMATOMEN (Over het uitgroeien van de laterale velden der) op de caudaie

afdeeliug der bovenste extremiteit. 57u.

KOMPUERMATOOM (Ovcr fuuctie CU bouw van het). IV. 477.

ROozEiiooM (II. w. li A K H u I s). Zie Bakhuis Roozehoom (il. \V.).

ROTEN van vlas (Ovcr de bacteriën, welke bij het) werkzaam zijn. 673.
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KliiMTKKllOMMK (De siiignluiileileii der iocaiilkromme eener). 46

{(Jver de ligging der drie pmiteTi, die een) met li:i!ir ost-iilaticvliik gemeen

heeft. 710.

HUTTEN (jan). Resciirijving v:in ecTi toestel tot regeling vnn den druk hij distil-

liitie onder verminderden druk. 793.

R IJ N B E R K (g. a. van), üver liet in centripetale richting afsterven van sensibele

lmidgel)ieden. tVó.

— en C. VViKKLEB. Over fnnetie en bouw van het rompderniatoom. IV. 177.

— Over het uitgroeien van laterale velden der roni])dprniatonien oji de ciiudale

afdeeling der bovenste extremiteit. 570.

sAi. OMONSOK (j. K. A. w E R T II E I ji). Zie Wertiieim Sai.omonson (.1. 1\. A.).

SAMENDKüKBAARHElD (Over het bereiden der mengsels en de) bij kleine dichtheden. 41)1

.

3 A N 1) E li A K u u Y 7. E N (e. 1'. v A N 1) Kj. Onderzoek omtrent de fouten der uiaans-

tafels van [IIansen— Newcomj) in de jaren 1895—1902. löl. 2e mededeeling.

asi. 585.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. Sanders : „Bijdragen tol de

astronomische plaatsbepaling op de Westkust van Afrika". II. 509.

s A N 1) E n A K li u Y 7, E X (II. G. v A N I) e). Bekrachtiging van zijne lienoeming tut

Voorzitter. 900.

SANDERS (c). Bijdragen tot de astronomische plaatsi)epal'ng op de Westkust van

Afrika. II. 509.

Scheikunde. Mededeeling van den Heer II. W. Bakhuis IIoozeroom : „De kookhjnen

van het stelsel zwavel en chloor". 1 1.

— Mededeeling van de Ileeren S. Hoogeweref en W. A. van Dorp : „Over de

verbindingen van onverzadigde ketonen met zuren". i:J.

— Mededeeling van den Heer J. .1. van Laak : „De smelllijncn van legeeringen"

(3e mededeeling). 25.

— Mededeeling van de Ileeren A. Smits en L. k. WoLi'i': „Over de omzcttiiigs-

snelheid van kooloxyde". II. o 1.

— Oirculaire belrellende de 28ste algenieeiK' vergadering van de American C!|H'mii'al

Society. 80.

— Mededeeling vanden llecr.1. M. van 1'>rmmei,en : „Absdrlitieverbimlingen ingeval

zij tot eene chemische verliinding of eene ojdossing kunnen overgaan". 111.

— Mededeeling van de Ileeren C. A. Loury de Bruvn en C. L. .luXGlus: „De

toestand van liydraten van nikkelsulfa.'il in methylaleoholisehe oplossing". 15.'5,

— Mededeeling van de Heeren C. A. Loiiuy be BruYjN en ('. L. Jungius : „liet

geleidingsvermogeii van hydraten van nikkelsnlftiat in mctliylal('(di(dische oplos-

sing." 150.

— Mededeeling van den Heer (.'. A. I.ohrv de Bkuvn : „Voeren de jonen gedu-

rende de electrolyse het oplosmiildel mede?" 159.

— Mededeeling van den Heer ('. \. Lonnv de Bkuvn : „Over inframnlei'ulaire

verschuivingen". N". 5. C. L. .Iungius: „De wcderzijdsehe omzeitiiig der twee

stereoisomere methyl-d-glucosiden". Ifil. N". (J. H. üakhx : „De omzetting vnn

diphenyluitrosaniin in p. nitrosodiplienylamin en hare snelheid". 3ü7. N". 7.
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('. A. LoBRï i)E Bruvn en C. H. Sluiter: „De Beckmanu'sche verscliuiviiig;

de omzetting van acetopheuonoxiin in acetanilide en hare snelheid"'. S13. K". 8.

C. L. JcNGius : „De wederzijdsche omzetting der twee stereoisomere pentacetaten

van d-glucose". 860.

Scheikunde. Mededeeling van den Heer S. ïïmstra Bz. : „De electrolytische geleid-

baarlieid van oplossingen van natri\im in mengsels van aetliyl- of melhylaleohol

-f water". 166.

— Mededeeling van den Heer .1. .1. van Laak : „Over de mogelijke vormen der

smeltliju bij binaire mengsels van isomorphe stoffen". 169.

— Mededeeling van den Heer Th. H. Behrens : //Over het gedrag van plantaardige

en dierlijke vezels tegenover teerkleurstoft'en". 295.

— Mededeeling van den Heer A. Smits : //Het l)eloop der oplosbaarheidskromme

in het gebied der kritische temperaturen van binaire mengsels". 335. 2e mede-

deeling. 659.

— Mededeeling van den Heer A. F. Holleman : //Over de bereiding van Cyclo-

hexanol". 345.

— Mededeeling van de Heeren A. F. Holleman en J. Potter van Loon over "de

benzidine-omzetting"'. 348.

— -Mededeeling van de Heeren A. F. Holi.eman en .J. W. Beekman : //Over het

tiuoorbenzol en eenige zijner derivaten"". 353.

— Mededeeling van den Heer II. W. Bakhuis Koozeboom over //de stol- en

omzettingsverschijnselen in de stelsels XH^ XO^, Ag NO3 en KNO3, AgNO.,". 358.

— Mededeeling van den Heer H. \V. Bakhuis Koozrboom : //Het stelsel bromium

-f- lodinm"'. 361.

— Mededeeling van den Heer R. O. Heiizog ; „Over de werking van Eranlsine". 486.

— Mededeeling van den Heer J. S. van Laar : *Over de gedaante van het reali-

zeerbare gedeelte der smeltlijn liij binaire mengsels van isomorphe stoffen"'. 491.

— Mededeeling van den Heer F. .M. .Iaeger ; „Kristallografische en moleculaire

symmetrie van plaatsings-isomere benzolderivaten'". 584.

— Mededeeling van de Heeren A. F. Holleman en G. L. Voerman : ;,Een

qnantitatief onderzoek betreffende de spanningstheorie van Baeyeb". 58».

— Mededeeling van den Heer 11. W. Bakhuis Roozeboom : "De snblimatielijnen

van binaire mengsels". 591.

— 5te Mittlieilniig der Commission 1'iir die Festsetzung der Atomgewichte. 635.

— Mededeeling van de Meeren 11. W. Bakhuis Ri)ozF.BOo>r en A. II. \V. .\tex :

//Abnormale oplosbaarheidslijnen bij binaire mengsels tengevolge van het bestaan

van verbindingen in de oplossing". 645.

— Mededeeling van den Heer C. H. Sluiter: „De omzetting van isonitroso-

acetophenounatriiim in benzoijzuurnatrium en èyaanwaterstor*. 654.

— Mededeeling v;in den Heer W. Alherda van Ekenstein : „Dii)en7jil- en ben-

zahncthylglueosiden". 658.

— Mededeeling va;; de Heeren 11. W. Bakhuis Uoozehoom en A. II. \V. .Vie.s :

//De smeltlijnen van het stelsel zwavel -[- chloor". 698.
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Scheikunde. Mededeelinj? viMi (Ie IlciMcii ('. A. I.oüin dk Hkuyn on L. K. Woi.i'r : //Kan

door toepassing der optische nietliode vnn 'i vndai.L de ;iriii\ve/.i^lieid der nioleciileii

in oplossingen worden aanijetooiid?" 703. 778.

— Mededeeling van den Heer .1. .1. van I>aar: //Over de gedannle van siiieltlijiieii

bij binaire mengseU, wanneer de nienijwarnite in ile heide jjiiasen zeer gering

of = O is". 710.

Mededeeling van den Heer A. \V. Vissr.ii : /'En'/\mwerkingen Ijescliouwd als

evenwiclitsreacties in een homogeen systeem". 76t).

— Mededeelins van den Heer A. I'. Holi.eman : //Over de nitratie van tlnoor-

benzol". 787.

— Mededeeling van den Heer Jan JIutïkn : //Beschrijving van een toestel tot

reo'eling van den drnk liij distillatie onder verminderden drnk". 793.

— Mededeeling van den Heer A.. Smits: //|?ijdrage tot de kennis van het ver-

loop der dampspanningsverniindering bij waterige oplossingen". 796.

— Mededeeling van den Heer P. van JIomburoh over „het Ocimeen". 810.

— Mededeeling van den Heer P. van Rombdboh : „.\dditieprodncten van s.

trinitrobenzol". 812.

— Mededeeling van den Heer .1. J. Bi.anksma: //Over de substitutie in de henzol-

kern." 864.

— Mededeeling van den Heer A. K. Holleman: „Over de inwerking van water-

stofsuperoxyde op diketonen 1,2 en op a-ketonzuren." 875.

— Mededeeling van den Heer C. 1>. .luNfiTUS: „Theoretische beschouwing omtrent

"rensreacties, welke verloopen in twee of meer achtereenvolgende ))hasen.'' 928.

— Mededeeling van de Heeren R. P. van Galcar en C. A. Lobrv de Bruyn .•

//Concentratieveranderingen in en kristallisatie uit oplossingen door centrifugaal-

kracht." 93i;.

— Mededeeling van den Heer H. 1'. Barendrecht over: //Enzym werking". 970.

SCHOMMELING (Het krachtsveUl van de dagelijksehe) der magnetische storiiigskraclit. 4.')().

s c 11 o U T E (J. c.). Verslag van onderzoekingen ücdurende zijn verblijf aan 's Lands

Plantentnin te Buitenzorg 429.

SC II OU TE (p. II). Aanbieding eener mededeeling van den Heer W. A. Vrrsmjvs:

//De singulariteiten der focaalkronime eener ruimtekromme". 40.

— Centrische ontbinding van polytojien. 003.

— L)e riücker'sche getallen eener kromme in Iht. 705.

Aanbieding eener mededeeling van den Heer W. A. Versluys: //De singulariteiten

der fooaalkromme eener vlakke algemeene kromme, die de lijn o]) oneindig 9- maal

raakt en e keer door ieder der imaginaire cirkelpunten op oneindig gaat". 709.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer W. A. Versluys : „Over de ligging

der drie punten die een ruimtekromme met haar osculatievlak gemeen licelV. 710.

— liegehuatige projecties van regelmatige polytojien. 9ÜS.

SCHROEI) ER VAN DER KOLK (j. L. C). ,laarver!^lag der Geologische Commissie

over het jaar 1903. 096.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer .1. LoRiÉ. 774.
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s C II U 11 (K R t: I).). Keil realileil.sverïe.lijkiiin' voor liesl'iniibnre en nnl)esta<iiil)iire vlakke

krommen met lioooere sinuiiliiriteiten. 8+-).

SCLEROTINTA (Sclerntinia Nicotianae Oud. et Kouin;;) (Over eene nog onbekende, voor

de tabakscultuur verderfelijke). 48. Nasclirift. 110.

SEISMOIOGISCH onderzoek (Voorstel van liet Institnt de France aan de Internationale

Assoeiatie der Akademiëu betreliende). 774.

SIBOGA-EXPEDITIE (Enkele resultaten der). 910.

siERTSEMA (l. Il)- Onderzoek van eene foutenbron bij liet meten van matfiietiselie

draaiingen van het polarisatievlak in absorbeerende oplossingen. 749.

SINGULARITEITKN (De) der focaalkromme eener ruimtekromme. 4B.

SLAAP (De oorzaak van den). 148.

SLUITER (c. H.). Dl' omzetting van isonitrosoacetoplienonnatrium in benzorziinrnatrium

en cynanwaterstof. öö4.

— en C. A. LoBRY de Bruyn. De BECKMANx'scbe versoliuiving; de omzetting

van acctophenonnxim in acetanilide en liare snellieid. 813.

SMELTLIJN (Over de mogelijke vormen der) bij binaire mengsels van i.soniorjdie

stofien. 169.

— (Over de gedaante van liet realizeerbare gedeelte der) bij binaire mengsels van

isomorplie stollen. 494.

SMELTLIJNEN (De) van legeeringen (3e inededeeling). 2.j.

— (De) van het stelsel zwavel -\- chloor. 698.

— (Over de gedaante van) bij binaire mengsels, wanneer de mengwarnite in de

beide phasen zeer gering of = O is. 7l(ï.

SMITS (a.). Het beloop der oplosbaarheidskromme in het gebied der kritische

temperaturen van binaire mengsels. 365. 2e mededeeling. 6.59.

— Bijdrage tot de kennis van het verlooij der dampspanningsvenninderiiji;- bij

waterige oplossingen. 796.

— en L. K. Wolff. Over de omzettingssneliieid van kooloxydc. 11. .SI.

SNAARfiALVVNOMETEii (De) en het raenschelijk electrocardiogram. 122.

— (Over eenige toepassingen van den). 876.

soLENOGASTHEN (Das Herz der). 77. Verslag hierover. 81.

SPANNINGSTHEORIE vau Baeyer (Een quantitatief onderzoek lictrelVende ib'\. .589.

si'LlTSHAAUllErD (.Vlgebraïsclie afleiding van de^ der continne beweging oin (leii vast

punt van K^ en die van twee U^'s. 941.

SPLITSING (Over een) van de continue beweging om een vast punt O van /i'i in twee

continue bewegingen om O van R^'s: 819. Nota hierover van den Fleer K. .Faunke. 940.

SPRONCK (c. II. II.). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoeming. 2.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer H, I'. van Calcaii,. 842.

STELSEL (Electromagnetische verschijnselen in een) dat /ich met willekeurige snelln-id,

kleiner dan die van het, licht, beweegt. 986.

— bromium -)- iodium (liet). 361.

— zwavel en chloor (De kooklijnen vau het). 11.

— (De sraeltlijnen van het). C'S.
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sTKLSKLs N[I.,\Ü;„ A,yN():, cii K.\0;„ AL;Nü.|(Slol-('iioiu/,etliiij;svüi'si'liijiiseleii in de). üöS.

— viiii kegelsneden (Over), die ijij involiities op nitioiiiile kroiiimeii beliooreii. 7 UJ.

Sterrenkunde. Medcdeelini!; van den lieer K. V. van df, Sandf, Bakhuvzen: „Onder-

/.nck omtrent de foiileii der iniiaiistid'els Viiii HaNSF.N— Newcom» in de jaren

1895—1902." 131. ae niededeeling-. .381. .58.).

— Mededeelins; van den lieer (J. Sakders: „Bijdragen tot de asti-ononiiselie plaats-

bepaling op de VVestknst van Afrika." II. .509.

— Verzoek van den Minister van Binnenlandsolie Zaken om opslaat' van instellingen

welke in aanmerking zonden kunnen komen voor werken met betrekking tot

Astronomie en Pliysi(|Me du ^lobe. 208.

STOF (liet J,vlak in de nahijbeid van een binair mengsel dat zieli als een enkelvoudige)

gedraagt. 533.

STOFFEN (Over mogelijke vormen der smeitliju bij binaire mengsels van isomorpbe). 1(V.)

— (Over de gedaante van het realizeerbare gedeelte der snieltbjn liij binaire meng-

sels van isoniorpbe). i'M.

STOFWISSELING der plant (Onderzoekingen over eenige xantliine-derivaten in verband

met de). 3B9.

s T I) K (.1. P. VAN D E il). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne lienoeming. 2.

— Uittreksel van bet Rapport uitgebracht door de Commissie van advies voor het

uitreiken der Bnys Ballot-medaille. 258.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer W. van Bemmelen: ,,TIet kraehts-

veld van de dagelijksehe schommeling der magnetische storingskracht.". 450.

STOL- en omzettingsversehijnselen in de stelsels N H^NO;,, AgN'Jj en KNO.,, AgNO.,. 358.

STORINGSKitACiiT (liet kraclitsveld van de dagelijksehe solioinnHding der un'gnefisi'he). •l'iC,.

S T R A II I. (ll A N s). l>ie lliickbildung der Uterus-Schleiudiaut iiacli deui Wurf bei 'I arsius

speetnim. 473.

sL'lil,lMATlEl,lJNEN (De) van binaire mengsels. 591.

substitutie (Over de) in de benzolkern. 861.

svDNEV voukg's (Ustillatiercgel (Eenige opmerkingen over). 908.

s\ MMETiiIF. (Kristallogralisehe en moleculaire) van plaatsings-isomere beuzolderivaten.5S4.

PAHAKscuLTUUii (Ovcr eciie nog onbekende, voor de) verderfelijke !~cb'riitinia (Sclero-

tinia Nicotianae Oud. et Koning). 48. Ts'aschrift. 110,

TAHsius SPECTRUM (Die llfickbildung der Uterus-Schleimha\it nacli dem W urf bei). 4Ï3.

lEEHKi.F.UHsTOFFEN (Over het gedrag van jdantaardige en dierlijke vezels tegenover). 295.

'iFi.EosTFi (Over de ontwikkeling van het Myocard bij). 374.

TEMPF.iiATUREN (Over het meten van zeer lage). IV. De nitzettings-eoellicii'nf van

Jena- en Thtiringerglas tusschen + l(i"— 182". 212. V. Verbeteringen in de

beschermde thermo-elementen ; eene batterij van staudaard-fheruio-(demeuleu eu

bet gebruik daarvan bij thermo-electrisclie temperatunrsbepalingen. 025.

— (Het beloop der ojilosbaarheidskromme in het gebied der kritische) van binaire

mengsels. ''.SS. 2e niededeeling. 059.

TE.Mi'ERATUURsnEPALlNOEN (l'leiie batterij van standaard-thermo-elementen en het ge-

bruik Jaarvan bij therrao-eleetrische). 025.
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Toestanden (l)e L^ocxisleiitie-voorwiuiiden vjiii vlonislol' en tliimp bij binaire mengsels

van normale stollen volgens de wet der nvereensteinniende). 838. Süa.

TOEST.^NDSVEKGKUJKING (Over de) van v.\n der Waals. 91-8.

— (De vloeistoftoestand en de). 2. 82.

— (De) en liet ij<-vlak in de onniiddellijke nnbijlieid van den kritiselien toestand

voor binaire mengsels niet een kleine lioeveellieid van een der bestanddeelen.

(Ie mededeeling). 69.

TOESTEL (Beschrijving van een) tot regeling van den druk bij distillafie onder ver-

minderden druk. 79ü.

TRANSEORMATIE (Over symnietriscbe) van II, in verband met R, en J/t. 92G.

TRiNiTROBENZOL (Additieproducten van s.). 812.

TR^PsiNE (Over de vrijmaking van) uit irypsine-zymogeen. 3.

TijDSBEPALiNu (.\dres van den Nederlandsclien bond van Horlogemakers betrelVende

invoering van een gelijke) voor geheel Nederland. 428.

T V M s T R A BZ. (s.). De electrolytische geleidbaarheid van oplossingen van natrium

in mengsels van aethyl- of methylalcohol -\- water. 166.

T V N D A L L (Kan door toepassing der optische methode van) de aanwezigheid der mole-

culen in oplossingen worden aangetoond? 703. 773.

tüTZETTiNGs-coEFFiciENT (De) vau Jena- en Thüringerglas tuscheu -|- 16°— 182°. 212.

UTEKUs-sciiLEiMHAüT (Die Kückbildung der) nach dem Wurf bei ïarsins spectrum. 473.

VELUEN (Over het uitgroeien van de laterale) der romjidevuiatomen op de oaudale

afdeeling der bovenste extremiteit. 570.

VERBINDINGEN (Abnormale oplosbaarheidslijnen bij binaire mengsels (engeviilge van

het bestaan van) in de oplossing. 645.

— (Over de) van onverzadigde ketoneu met zuren. 13.

VEiiOAUERTNG (Vaststelling der Decemlier-Maart en April) Ui(l3. 1)32. 839. 897.

VERGELIJKINGEN (Over de) van Clausius en van der Waai.s vom- de nemiiblelde

weglengle en het aantal botsingen. 961.

VERGIETEN (Bepaling der werking van) op planten. 855.

VERLOOF der dampspanniiigsvermindoring (lüjdragc tot de kennis van liet) bij waterige

oplossingen. 796.

VERM A AT (p.) en M. C. Dekiiüyzen. Het epitlieel van de oppervlakte van de maag. 59,

V E R s c II A F F E L T (E.). Bepalingen der werking vau vergiften op planten. 855.

V E Rs c H A F F E LT (j. E.) Bijdrage tot de kennis vau liet vj/-vlak van van der Waai.s.

Vn. De toestandsvergelijking en het ({.-vlak in de onmiddellijke nabijheid van

den kritiselien toestand voor binaire mengsels met een kleine hoeveellieid vau een

der bestanddeeleu. (4e mededeeling). 69. VIII. Het ij,-vlak in de nabijheid vau een

binair mengsel dat zich als een enkelvoudige stof gedraagt. 523.

vEHsciiUTViNGEN (Over intramoleculaire). No. 5. De wederzijdsche omzetting der twee

stereoisomere methyl-d-gliicosideu. 161. \o. 6. De omzetting van diphenylui-

trosamiii in p. nitrosodiplienylaniin eu hare snelheid. 367. No. 7. De BECKMANN'selie

verschuiving; de onizettiug van acetoplienonoxim in aeetauilide en hare snel-

heid. 813. No. 8. De wederzijdsche omzetting der twee stereoisomere pcntacetaten

van d-glucose. 860.



XXvili 11 t; r, T s t 1; tt.

V K i; s 1, V ï s (\v. A.j. Hf siiinularilcilcii der l'ocii.-ilkrnninic eenor niinitekromrae. ifi.

— I'e singnlariteiten der fnc;i;ilknininie coiicr \lakk(' alu'oiiicene kroniiiie, dif de

lijn op oneindig <y maal raakt pu f kcor door ip(l(M- der iiiia^iiiairp cirkclpiiiiteii

op oneindig gaat. 709.

— Over de ligging der drie puiilcn, die een ruiiidekroninie niet liaar osculatievlak

gemeen lieet't. 710.

VERW.\NTscilAP (Ue genetische) van verseliillende Invertebraten-phyla. 900.

VEZELS (Over liet gedrag van plantaardige en dierlijke) tegenover teerkleurstollen. 295.

VISSER (a. w.). Enzymwerkingen beschouwd als evenwichtsreacties in een homo-

geen systeem. 76li.

iJi-VLAK van VAN UEii VVaai.s (Bijdrage tot de kennis van het). Vil. De toestands-

vergelijking en liet ij,-vlak in de onmiddellijke nabijheid van den kritiselien

toestand voor binaire mengsels met een kleine hoeveelheid van een der bestand-

deelen. (4e mededeeling). 09. Vlll. Het J,-vlak in de nabijheid van een binair

mengsel dat zich als een enkelvoudige stol' gedraagt. 523. IX. De coëxistentie-

voorwaarden van vloeistof en damp bij binaire mengsels van normale stollen

volgens de wet der overeenstemmende toestanden. 83S. 885.

vlas (Over de bacteriën, welke bij het roten van) werkzaam zijn. 673.

VLOEISTOF en damp (De coëxistentie-voorwaarden van) bij binaire mengsels van nor-

male stoften volgens de wet der overeenstemmende toestanden. 838. 885.

VLOEISTOFFEN (Over het kritisch meiigpunt van twee). 408.

VLOEisTOFTOEST.vND (De) en de toestandsvergelijking. 2. 82.

V o F, R M A N (G. L.) en A. F. HoLLEMAN. Een qiiantitatief onderzoek betretiende de

spanuingstheorie van Baever. 5S9.

VORMEN der snieltlijn (Over de mogelijke) bij binaire mengsels van isoiuorphe stollen. Ilj'.t.

VRIES (h. de). Aanbieding eener verhandeling: „Anwendung der Gyklographie aiit

die Lehre von den ebenen Curven." 771. Verslag hierover. 775.

vuiES (h u G o de). Verslag over eene circulaire van de permanente Commissie voor

de internationale Congressen voor Botanie. 63''.

v u I F. s (j a n d e). Over de harmonische krommen, welke bij een gegeven vlakke

knbisclie kromme behooren. 363.

— Over stelsels van kegelsneden, die bij involiities oji rationale kroniiiien behooren. 74U.

— Fundamentale involnties op rationale krommen van den vijfden graad. 742.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer H. de Vries. 775.

vuLcllTEN (Krulloteii en versteende) van de cacao in t-uriiiame. 439.

VRUciiTOMHULSELEN (Pe) en de placenta van Phoca vitulina. 730.

VRIJMAKING (Over de) van trypsine uit trypsine-zymogeen. 3'.

waals (van der) (Bijdrage tot het J,-vlak van). VII. De toestandsvergelijking en het

v(/-\lak in de onmiddellijke nabijheid \an den kritiselien toestand voor binaire

mengsels met een kleine hoeveellieid \aii een der bestanddcelen (Ie mededeeling).

09. VIII. Het ijz-vlak in de nabijheid van een binair mengsel dat zich als een

eiikelvoiulige stof gedraagt. 523. W. De coëxistentie-voorwaarden \aii \l<ieistof

en damp bij binaire mengsels van norniale stollen volgens de wet der overeen-

stemmende toestanden. 838. S85.
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WAALS (van der) (Over de toestandsveigelijkin^^ van"). 948.

— (Over de vergelijkingen van Claüsius en) voor de gemiddelde weglengte en

het uantal botsingen. 961.

w A ALS (j. D. V A N D E r). De vloeistoftoestjind en de toestiindsvergelijking. 2. 82.

— Het evenwicht van een vast lichaam met een fluïde phase, voornamelijk in de

nabijheid van den kritischen toestand. 43'.K 3e gedeelte. 6U6.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer ,1. P. Kuenen: //Over het kritiseh

mengpunt van twee vloeistofl'en". 468.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. E. .1. G. du Bois, over:

'/Hysteretische oriëntatie-verschijnselen". 753.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. H. Ekinkman : /, De bepaling

van den druk met een gesloten luchtmanometer". 758.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer Pu. Kohxstaum : //Over de toe-

standsvergelijking van VAN UEB Waals." 948.

— .Vanbieding eener mededeeling van den Heer Pu. Kohnstamm: //Over de verge-

lijkingen van Clausiüs en van dek Waals voor de gemiddelde weglengte en

bet aantal botsingen." 901.

— Aanbieding eener mededeeling van Mej. .1. üeudler: //Eenige opmerkingen over

Sydney Yodng's distillatieregel". 968.

WATER (Over de herkomst van het zoete) in den ondergrond van eenige minder

diepe polders. 593.

WATERSTAAT, Handel en Nijverheid (Minister van). Bericht dat op de betaling van

het subsidie voor de Geologische Commissie orde gesteld is. 842.

— Bericht dat Z.Exc. geen bezwaar heeft dat de Geologische Commissie zich in

verbinding stelt met den Heer F. BEYERtNCK, mijningenieur aan genoemd depar-

tement. 900.

WATEKSTOFsfPEKOxyüE (Over de inwerking van)op diketonen 1,2 en op ^-ketonzuren. 875.

w E B E it (m A x). Enkele resultaten der Siboga-expeditie. 910.

WEESEN (Schrijven van de Kais. Akademie der Wissenschaften te) verzoek om adhaesie

aan een voorstel tot wijziging der statuten van de Associatie der Akademies. 428.

WEEVERS (th.). Onderzoekingen over eenige xanthine-derivateii in verband met de

stofwisseling der plant. 369.

— DE Graaff (C. J.). Zie Weevers (Tu.).

weglengte (Over de vergelijkingen van Clausiüs en van der Waals voor de

gemiddelde) en het aantal botsingen. 961.

went (f. a. f. c). Krulloten en versteende vruchten van de cacao in Suriname. 439.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer G. Grijns: //Over den Ascus-

vorm van AspergiUus fumigatus Fresenius.'" 454.

— Verslag over eene circulaire van de permanente commissie voor de interna-

tionale congressen voor botanie. 636.

WERTHEIJI s A L o M o N s o N (j. K. A.). Een iiieuwe prikkelingswet. VI. 41.

— Over tactiele nabcelden. (iSl.

WET der overeenstemmende toestanden (De eoë.\istentie-voorwaardeu van vloeistof en

damp bij binaire mengsels van normale stoffen volgeus de). S3S. 885.
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AviLLloT (V.). Opraerkingfii (Jiiitifiil fiikclc ruiiiiules iii liet werk viiii den lieer

BiËUKNs l)E Haan: '/Tliéofie, jiropricti's, t'oriiuiles ile liiiiisroriiiiilioii el incUiodes

il\-V!iluatiou des iiiU'grales déliiiies." 26S. •12-1'.

WIND (c. II.). Bekraelitigiug' zijner beiiueming tot ^;e\viJoii lid. 2.

— Diiiikneggiiig voor zijne benoeming. 2.

— Uittreksel vau liet Rappoit uitgebraclit door de Coniinissie van advif< voor het

uitreiken der ]?i\ys Ballot Medaille. 25s.

w iNKLElt (c). Aunbiediiig cener niededceling van den lieer J. K. .\. VViaiTiiKiM

Salomonson: '/Ken nieuwe prikkelingswet." VI. 41.

— Aanbieding eener raededeeling vau dcu Heer .'\. (Iüutuk: ,/l)e oorzaak vau den

slaap." U8
— Aanbieding eeiier inededeeliiig van den lieer G. A. van Kunuerk : '/Over het

in eeutripetalc riclitiug afsterven van sensibele huidgebieden." -iló.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer .1. k. A. \Vertiii;im Salomonson :

„Over tactiele nabeelden." 051.

— Aanbieding eener verhandeling vau den Heer A. (iuinEU : '/liet Herinnerings-

beeld." 838.

— Aanbieding eener verhandeling vau den Heer li. 1'. van Calcak: '/Klinisoli-

l)iolügische studiën over het niechanisnie der inreclie-ziekteu." 838. Verslag hier-

over. 843.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer L. Bol'man : „Ouder/.oekingeu

over vrije woordassociatie." 896.

— en G. VAN KuNüEliK. Over functie cu bouw vau liel roinpderiuatooui IV. 477.

— Üver het uitgroeien van de laterale velden der rdinpderniaioiuen op de eauilale

aldeeling der boveuste extremiteit. 570-

wiscoNsiN (University of) — Uitnoodiging vau de — tot bijwoning van het .5l)-jarig

stiohtingsfeest. 691).

Wiskunde. Mededeeling vau deu Heer W. A. Veusi.uvs : „De singulariteileu der

t'ücaalkromme eener ruimtekromme." 4(5.

— Opmerkingen vau deu Heer V. Willigt omtrent enkele lor.nules in liet werk

vau den Heer Ijieuens de Haan : „Theorie, ])roprictés, formules de transioruial ion

el methodes d'évaluation des intégrales définies." 208. 424.

— Mededeeling van den Heer Jan dk Vries: //Over de harmonische kroiniucn,

welke bij een gegeven vlakke kubiselie kromme beliooren." 3(33.

— Mededeeling van den Heer J. van de Gkiend jk. over //üectifieereudc krom-

men." 414.

— Aanbieding eener verhandeling vau den lieer K. IJe.s : '/La dependance ou

rindcpendauee d'un systcrae d'équations algcbriciues". 425. Verslag hierover. 431.

Mededeeling van den Heer J. C. Klüvveu : //Reeksen afgeleid uit de reeks

S'i^". 432.
M

— Mededeeling van den Heer V. 11. öciioute : //Centrische ontbinding van jioly-

topen". Ö03.

— Schrijven vau den Heer Agustin Mont, over //de verdubbeling van den kubus". Ii36.
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Wiskunde. Mededeeling viiii tien Meer \V. Kaptevn : '/Over de dillereutiaal-

veryelijkiiig v;ui MüNGk". 703.

— Mededeeliiig van den Heer I' H. ScüüUTE : '/De 1'lïicker'selie geUdleii eener

kromme in A'h". 705.

— Mededeeling van den Heer W. A. Veksluys : //Ue singuUuiteiten der t'ucaal-

kromme eener vlakke algemeene kromme, d'e de lijn op oneindig a maal raakt

en i keer door ieder der imaginaire cirkelpunten op oneindig gaat". 709.

— Mededeeling van den Heer IV. A. Veksluïs : wUver de ligging der drie punten,

die een ruimtekromme met haar osculatievlak gemeen heeft". 710.

— Mededeeling van den Heer Jan de Vkies : //Over stelsels van kegelsneden, die

bij in'.'oluties op rationale krommen behooren". 740.

— Mededeel'ug van den Heer Jan de Vkies: '/l'undumentale involuties np

rationale krommen van den vijfden graad". 742.

— Aanbieding eener veriiandeliug van den Heer H. de Vkies : //Anweiiduug der

Cyklographie auf die Lelire von den ebenen Curven". 771. Verslag hierover. 775.

— Mededeeling van den Heer L. E. J. Broüweu : /Over een splitsing van de

continue beweging om een vast punt O van A'^ in twee eontiuue bewegingen

om O van A'^'s". 819. Nota hierover van den Heer E. Jahnke. U4U.

— Mededeeling van deu Heer Ekeü. Scuuii : «Een realiteitsvergelijking voor

bestaanbare en onbestaanbare vlakke krommen met hoogere singulariteiten". 845.

— Mededeeling van den Heer P. H. fcuouTE : '/Regelmatige projecties van regel-

matige polytopen". 908.

— Mededeeling van den Heer L. E. J. BiiouwEii: //Over symmetrische transformatie

van R^ in verband met Rr en yi';." 926.

— Mededeeling van den Heer L. E. J. BiiouwEU: //Algebraische afleiding van de

splitsbaarheid der continue beweging om een vast punt van R^ in die van twee

i?3's." 941.

w o L F F (L. K.) en U. A. Lomiv ue Bkuyn. Kan door toepassing der optische methode

van Tyndall de aanwezigheid der moleculen in oplossingen worden aangetoond?

703. 77S.

w ü I, F F (L. K.) en A. S.MIïs. Over de omzettingssnelheid vau kooloxyde. 11. 31.

WOORD-ASSOCIATIE (Onderzoekingen over vrije). 896.

WORTELS (Het indringen der) van losliggende kiemende zaden in kwik. 271.

XANTUINE-DEIUVATEN (Onderzoekingen over eenige) in verband met de stofwisseling

der plant. 309.

IJSTIJD
;
Diepgelegen keienleeni van een jongeren) in den bodem van Noord-Holland. 17.

ZADEN (Het indringen der wortels van losliggende kiemende) in kwik. 271.

ZAKKZEWSKI (c.) en 11. Kameklingh Onnes Bijdragen tot de keunis van het

>J«-vlak van van der Waals. I\. L)e coëxistentie-voorwaarden van vloeistof en

damp i)ij .binaire mengsels vau uornude stollen volgeus de wet der overeen-

stemmende toestanden. 838. 8S5.

ZEEMAN (P.). Uittreksel van hel liapiuirt uitgebracht door de C'omniissie van advies

voor het uitreiken der Bnvs Ballot-medaille. 258.
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ZEKMAN (T.) en J. Geest. Dubbele biekiiii; iii een magnetisch veld nabij de

componenten van een quadi-uplet. 28.

ZEKl'KüVlKcliiN (Feiten ter opspurinif van de hewefjing'sriclitiiii;' en den oorsprong van

het grondwater onzcy). 187.

— Beschouwingen van den Heer H. \i. ük ükuy.s over vureni;enoeindc nu^de-

deelin-. 287.

ZILVER (Een bepaling- van het electrocheniiseh aetniivaienl van). f)37.

zoNNKVEascillJNsEl.EN (De periodiciteit der) en de daarmede sai)ienliangeiid(^ periodi-

citeit in de variaties van meteorologische en aardinagiietisehe elementen, verklaard

uit dispersie van het licht. oöO.

zuuEN (Over de verbindingen van onverzadigde ketonen met). 13.

zuuusTOl' en koolzuur (Isothermen van mengsels van). I. Over het calibreeren van

manometer- en piëzometerbuizen. o'.ll. Over het bereiden der mengsels en de

samendrukbaarheid bij kleine dichtheden, ini. 111. Over het bepalen van

isothermen tusschen '50 en 140 atmosferen, en tusschen — 15° eu -}- 60° C. .533.

l\ . Isothermen van zuiver koolzuur tusschen 25° en 60° eu tusschen üO en 140

atmosferen. 544. V. Isothermen van mengsels met de uioleculairgehaUeu 0,1017

en 0,I9'.ll> aau zuurstof, en het vergelijken van deze met die van zuiver koolzuur.

556. (116. Invloed van de zwaartekracht op de verschijnselen iu de nabijheid vau

liet ploüijiunt bij binaire mengsels. 621.

zwA.uiijEMAKEii (h.). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoeming. 2.

ZW.VAUïEKltACUX (Invloed van de) op de verschijnselen in de luibijheid van het plooi-

puut bij binaire mengsels. 621.

ZWAMSOOKÏ (Exosporina Laricis Oud. — Eene nog onbekende, op den l.oik vl^arix

decidua) levende, eu voor dien boom zeer schadelijke, mikroskupisch-kleiue). 7 15.

ZWAVEL en chloor (Do kooklijneu van het stelsel). 11.

— -f- chloor (De smeltlijueu van het stelsel). 698.
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